Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie IT

Data: 22 kwiecień 2015 (środa)
Czas: 09:00 - 15:30
Miejsce:

HOTEL Przystań Bydgoszcz
ul. Tamka 2 (dojazd od strony Starego Rynku, przez ul. Ku Młynom)

BYDGOSZCZ
Lokalizacja i dojazd

Firma SOFTIL - dostawca profesjonalnych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania zasobami IT we współpracy z partnerami:





Axence - producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania sieciami komputerowymi,
DAGMA Biuro bezpieczeństwa IT - jedną z największych na polskim rynku dystrybutorów rozwiązań z dziedziny
bezpieczeństwa IT,
StorageCraft Polska - dystrybutorem rozwiązań amerykańskiej firmy StorageCraft Technology Corporation na terenie Polski,

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji:

Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie IT.

HARMONOGRAM
08:45 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 09:10 Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
09:10 - 10:25 Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT w nowoczesnej organizacji oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa - Axence nVision
Ochrona danych przed wyciekiem poprzez zarządzanie urządzeniami przenośnymi oraz portami; audyt
operacji na urządzeniach przenośnych; mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci; monitoring parametrów środowiskowych serwerowni; inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (audyty legalności);
efektywne zarządzanie licencjami; inteligentne monitorowanie pracowników; monitorowanie odwiedzanych stron WWW i ich blokowanie; monitorowanie i raporty kosztów wydruków; zdalna pomoc techniczna dla użytkowników.

10:25 - 10:40 Przerwa
10:40 - 11:25 NETASQ STORMSHIELD - najnowsza seria urządzeń od europejskiego lidera wśród dostawców rozwiązań UTM
STORMSHIELD skuteczna ochrona sieci firmowej przed atakami i zagrożeniami z zewnątrz oraz monitorowanie poziomu bezpieczeństwa.

11:25 - 12:10 Pełne bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu dysków twardych, przenośnych dysków USB, nośników CD/DVD, wiadomości e-mail - system DESlock
12:10- 12:40 Lunch
12:40 - 13:40 Backup i odzyskiwanie danych za pomocą systemu ShadowProtect
Pokaz praktyczny m.in. odtwarzania danych na zupełnie innym sprzęcie (technologia Hardware Independent Restore), odzyskiwanie pojedynczych plików i folderów z backupu.

13:40- 13:50 Przerwa
13:50 - 14:35 Rozbudowane możliwości kontroli aplikacji, pionierskie podejście do zarządzania oraz
tworzenia tuneli VPN - Barracuda NG Firewall,
14:35 - 15:20 Jak prosto i skutecznie pozbyć się spamu i innych ataków na pocztę. Jak udowodnić
kradzież poufnych danych? Jak uniknąć utraty danych? Jak wdrożyć backup i odtworzyć dane z dowolnego miejsca na świecie - Barracuda Spam & Virus Firewall, Barracuda Backup
15:20 - 15:30 Rozdanie certyfikatów i nagród
(m.in. Lot w tunelu aerodynamicznym, licencje na system do backup-u ShadowProtect, bezterminowe licencje do użytku komercyjnego na Axence nVision Pro w opcji serwer + moduł Network do
nielimitowanej liczby monitorowanych urządzeń i wiele innych).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.
ORGANIZATOR:

PARTNERZY:

