
Data: 12 kwietnia 2019  

Czas:  09:00 - 15:10 

   Miejsce: HOTEL VIVALDI 

             ul. Winogrady 9 

   POZNAŃ 

Lokalizacja i dojazd  

Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki, co powoduje powstawanie nowych 

zagrożeń. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa IT, każda firma i instytucja  powinna  

chronić swoje zasoby przed atakami ransomware, kradzieżą danych, awariami.  

Sprostanie tym zagrożeniom jest dużym wyzwaniem dla  każdego działu IT i wymaga od nich aktualnej wiedzy 

oraz odpowiednich narzędzi.  

Podczas spotkania: 

- Pogłębisz swoją wiedzę w zakresu najnowszych trendów bezpieczeństwa IT oraz ich wykorzystywania  

w organizacji.  

-  Poznasz tajniki zarządzania IT oraz wymienisz się swoimi doświadczeniami. 

-  Dowiesz się jak uniknąć kar, konieczności wypłaty odszkodowań oraz utraty reputacji Twojej firmy. 

-  Poznasz rozwiązania zapewniające skuteczną i niezawodną politykę bezpieczeństwa. 

SECURITY DAY 2019 

Bezpieczeństwo IT w obliczu  

aktualnych zagrożeń 

https://mapa.targeo.pl/hotel-vivaldi,miejsce_4459323


HARMONOGRAM 

08:45 - 09:00    Rejestracja uczestników 

09:00 - 09:10    Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji  

09:10 - 10:15    Pełne  możliwości zarządzania IT - najciekawsze case studies z firm i instytucji. 

Podczas prezentacji dowiesz się m.in. jak: 
- zintegrować zarządzanie IT w organizacji: od monitorowania sieci przez audyt legalności oprogramo-
wania po ochronę danych przed wyciekiem; 
- skrócić obsługę wielogodzinnych zgłoszeń do kilku kliknięć myszką i zaoszczędzić do 44 godzin 
w miesiącu; 
-  ograniczyć najsłabsze ogniwo – zminimalizować zagrożenia ze strony użytkowników.  

Marcin Matuszewski, Starszy Inżynier Pomocy Technicznej Axence  

10:15 - 10:20    Przerwa kawowa 

10:20 - 11:05   Jak uchronić się przed konsekwencjami RODO oraz zapobiegać wyciekom danych  
z Twojej firmy? 

Podczas prezentacji nakreślone zostaną aspekty w kontekście RODO, na które firma powinna zwrócić 
uwagę. Pokażemy w jaki sposób rozwiązanie ESET Endpoint Encryption pomaga spełnić wymagania 
stawiane firmom w związku z tym obowiązującym rozporządzeniem.  

Arkadiusz Słowik, Junior Product Manager ESET Endpoint Encryption  

11:05 - 11:15    Przerwa kawowa 

11:15 - 12:45   Być i myśleć jak haker? Strategie ochrony przed wybranymi atakami na firmy.  
Zastanowimy się, skąd pochodzą najgroźniejsze i najbardziej dotkliwe dla firm ataki. Jak im przeciw-
działać? Co jest najsłabszym elementem polityki bezpieczeństwa oraz na które narzędzia postawić, aby 
strategia ochrony była najskuteczniejsza. Podczas prezentacji zaprezentujemy najpopularniejsze dedy-
kowane rozwiązania z portfolio Barracuda Networks. 

Bartosz Różalski, Product Manager Barracuda Networks 

12:45- 13:15    Lunch 

13:15 - 14:00   QNAP - Zaawansowane rozwiązania dostępu i zabezpieczania danych. 

Grzegorz Bielawski, Country Manager QNAP Systems 

14:00 - 14:05    Przerwa 

14:05 - 14:50   Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem. 
Dariusz Cudak, AcronisCertifiedEngineer  

14:50 - 15:00    Rozdanie certyfikatów i nagród 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Wystarczy wypełnić i odesłać formularz rejestracyjny.  

Na kilka dni przed szkoleniem, skontaktujemy się z Tobą, aby  

potwierdzić Twój udział. Liczba miejsc ograniczona! 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

http://www.softil.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-2.doc

