
Data: 24 marca 2020  

Czas:  09:00 - 15:10 

Miejsce: HOTEL SADOVA 

ul. Łąkowa 60   

Gdańsk 

SECURITY DAY 2020 

Bezpieczeństwo IT  

w obliczu aktualnych zagrożeń 

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 z zakresu najnowszych trendów bezpieczeństwa IT oraz ich wyko-

rzystywania w organizacji. 

 Poznasz tajniki zarządzania IT oraz wymienisz się swoimi doświadczeniami. 

 Dowiesz się jak uniknąć kar, konieczności wypłaty odszkodowań oraz utraty reputacji 

Twojej firmy. 

 Dowiesz się jak ograniczyć najsłabsze ogniwo – zminimalizować zagrożenia ze strony 

użytkowników?  



AGENDA - Security Day 2020 

08:45 - 09:00    Rejestracja uczestników 

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

09:10 - 10:00    Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT w nowoczesnej organizacji –  
oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa  

Podczas prezentacji dowiesz się m.in. jak: 

 zintegrować zarządzanie IT w organizacji: od monitorowania sieci przez audyt legalności oprogra-
mowania 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.  

Piotr Wojtasik, Inżynier sprzedaży Axence  

10:00 - 10:10    Przerwa kawowa 

10:10 - 10:55  Szyfrowanie z ESET jako skuteczna metoda ochrony danych 

Podczas prezentacji dowiesz się m.in.: 

 Jak chronić cenne firmowe dane? 
 Co zrobić, żeby pozostać w zgodzie z RODO? 
 Dlaczego to całe szyfrowanie jest takie ważne? 

Grzegorz Klocek - Product Manager ESET, Jakub Apczyński - Młodszy Inżynier Systemowy  

10:55 - 11:10    Przerwa kawowa 

11:10 - 11:55  Jak przeciwdziałać cyberzagrożeniom i minimalizować ich skutki?  

 Ochrona przed atakami na sieć firmową, 
 Anonimizacja przetwarzania danych osobowych, 
 Kontrola aplikacji, URL filtering, AV 
 audyt podatności sieci 
 reputacja hosta 

Piotr Zielaskiewicz - Product Manager Stormshield 

11:55 - 12:35   Jak uchronić się przed konsekwencjami RODO oraz zapobiegać wyciekom danych  
z Twojej firmy za pomocą systemu DLP?  

Podczas prezentacji dowiesz się m.in.: 

 Jak identyfikować pliki podlegające ochronie? 
 Jak zabezpieczyć się przed wyciekiem danych 
 Jak kontrolować urządzenia oraz odpowiednio raportować? 

Mateusz Piątek - Product Manager Safetica 

12:35-13:05 Lunch 

13:05 - 13:50   Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą za pomocą rozwiązań Synology 

Podczas prezentacji dowiesz się m.in.: 

 Jakich narzędzi Synology możesz użyć do backupu Twoich danych i zapewnienia ciągłości pracy 
bez konieczności kupowania dodatkowych licencji.  

Marcin Lisowski, Key Account Manager Poland Synology 

13:50 - 14:35 Jak zarządzać i chronić urządzenia mobilne za pomocą systemu Proget MDM?  

14:35 - 14:45 Rozdanie certyfikatów i nagród 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 

w Security Day? 

Wystarczy wypełnić i odesłać formularz rejestracyjny.  

Liczba miejsc ograniczona! 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

  Pobierz 

  FORMULARZ 

http://www.softil.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-zgłoszeniowy.pdf

