
Data: 18 maj 2017 (czwartek) 

Czas:  09:00 - 15:45 

   Miejsce:  SILVER HOTEL 

  Rondo Hermana Hakena 

  Szczecin 

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 - jednym z największych na polskim rynku dystrybutorów rozwiązań z 

dziedziny bezpieczeństwa IT, 

 Barracuda Networks - światowym liderem w dziedzinie zabezpieczania sieci firmowych,  

 Anzena sp. z o.o. - oficjalnym dystrybutorem rozwiązań do backupu i szybkiego przywracania danych 

amerykańskiej firmy StorageCraft Technology Corporation, 

 Bakotech Sp. z o.o. - dystrybutorem rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa IT i monitorowania sieci,  

 QNAP - liderem w dostarczaniu rozwiązań NAS dla klientów korporacyjnych, SMB i SOHO  

zapraszają do udziału w  BEZPŁATNYM SZKOLENIU. 

SZKOLENIE 

Bezpieczeństwo IT w obliczu  

aktualnych zagrożeń 

http://www.silverhotel.pl/hotel/lokalizacja-i-dojazd


HARMONOGRAM 

08:45 - 09:00    Rejestracja uczestników 

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

09:10 - 10:25    Prewencja i optymalizacja - jak sprawnie zabezpieczyć sieć i firmowe zasoby IT oraz 

zarządzać nimi lepiej? 

Aż 80% incydentów bezpieczeństwa w firmowych sieciach to efekt niewłaściwego zachowania użytkow-
ników. Prezentacja naświetla przykłady najczęstszych, w wielu wypadkach nieświadomych naruszeń 
polityk bezpieczeństwa przez pracowników oraz problemy, jakie mogą być ich następstwem. Słuchacze 
dowiedzą się m.in. jak zminimalizować ryzyko kosztownych przestojów i wycieków danych, wynikają-
cych z nieautoryzowanych działań użytkowników sieci. Pokrótce omówionych zostanie 5 modułów funk-
cjonalnych oprogramowania Axence nVision

®
. 

Jakub Kralka, Product Manager Axence  

10:25 - 10:30    Przerwa kawowa 

10:30 - 11:15   Jak uchronić się przed konsekwencjami RODO oraz zapobiegać wyciekom danych z 

Twojej firmy? 

25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzą w życie zasady zawarte w Rozporządzeniu o 
Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) Komisji Europejskiej, które zastępuje liczące 20 lat 
regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. Podczas prezentacji dowiesz się, jak spełnić wymogi 
dyrektywy RODO i zabezpieczyć Twoją firmę wdrażając rozwiązanie szyfrujące DESlock+. 

Mikołaj Sikorski,Product Manager DESlock+; Hubert Walnik, Specjalista ds. technicznych 

11:15 - 11:25    Przerwa kawowa 

11:25 - 12:55   Moje sposoby na ransomware czyli jak uchronić dane przed skutkami działania 
wirusów szyfrujących na przykładzie rozwiązań firmy Barracuda Networks 

Podczas prezentacji dowiesz się: Jakie są najczęstsze metody infekcji ransomware i jak się przed nimi 
ustrzec? Jakie zabezpieczenia przed atakami szyfrującymi oferuje Barracuda? Po co firmie backup (czy 
warto zabezpieczać dane przed „zwykłymi” użytkownikami?) Czy wszystko można backupować? Co 
zrobić gdy dane zostały już zaszyfrowane? Jak centralnie zarządzać całym środowiskiem backupu? 

Piotr Nowotarski, Sales Engineer CEE Barracuda Networks 

12:55- 13:25    Lunch 

13:25 - 14:05   Wielopłaszczyznowa ochrona przed sieciowymi zagrożeniami dnia dzisiejszego -  
WatchGuard 

Podczas prezentacji dowiesz się: Jaka jest wielopłaszczyznowa ochrona przed ransomware - UTM 
PLUS czyli APT i TDR. Pokaz na żywo WatchGuard Dimension -Wgląd w status systemu  jako narzę-
dzie do informacji i reagowania.  

Wojciech Piertow, Security Department Manager, Bakotech Sp. z o.o. 

14:05 - 14:15    Przerwa 

14:15 - 14:55    Backup to dopiero połowa sukcesu! Praktyczny pokaz odtwarzania systemów na przy-
kładzie rozwiązań StorageCraft ShadowProtect 

Radosław Serba, Inżynier Systemowy Anzena 

14:55 - 15:35    QNAP - Zaawansowane rozwiązania dostępu i zabezpieczania danych 

Grzegorz Bielawski, Country Manager QNAP Systems 

15:35 - 15:40    Rozdanie certyfikatów i nagród m.in.:  

- Licencje systemu do backupu ShadowProtect;  

- Vouchery na jazdę po najlepszym halowym torze kartingowym w Europie, jedynym tej klasy w Polsce -  

Silver Gokart Center, głośniki bluetooth, pendrive, koszulki i wiele innych... 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 

W SZKOLENIU? 

Wystarczy wypełnić i odesłać formularz rejestracyjny.  
Na kilka dni przed szkoleniem, skontaktujemy się z Tobą, aby po-
twierdzić Twój udział. Liczba miejsc ograniczona! 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

http://www.softil.pl/wp-content/uploads/2017/04/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.doc

