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Lokalizacja i dojazd 

SECURITY DAY 2022 

Bezpieczeństwo IT  

w obliczu aktualnych zagrożeń 

Szczecińska firma SOFTIL s.c. - dostawca profesjonalnych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania we 

współpracy z największymi w Polsce producentami i dystrybutorami rozwiązań IT zapraszają do udziału  

w  BEZPŁATNYM wydarzeniu SECURITY DAY 2022. 

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 wykorzystywania  

w organizacji. 

◼ Poznasz tajniki zarządzania IT oraz wymienisz się swoimi doświadczeniami. 

◼ Dowiesz się jak przeciwdziałać cyberzagrożeniom i minimalizować ich skutki? 

◼ Dowiesz się jak ograniczyć najsłabsze ogniwo – zminimalizować zagrożenia ze strony użytkowników?  

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY 

Liczba miejsc ograniczona 

Partnerzy SECURITY DAY 2022: 

https://silverhotel.pl/kontakt/
https://www.softil.pl/konferencja-security-day-2022/


AGENDA  

08:45 - 09:00    Rejestracja uczestników 

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

09:10 - 10:00    Ochrona danych i firmowych sieci z wykorzystaniem Axence nVision –  
prezentacja nieszablonowych scenariuszy użycia rozwiązania 

Ataki cyberprzestępców są coraz lepiej zaplanowane. 

◼ Jak to się dzieje, że hacker jest wstanie tak podejść nas i zmusić do kliknięcia w złośliwy link czy załącznik?  

◼ Jak się bronić przed atakiem ATP ukierunkowanym na pracownika?  

Na te i inne pytania opowie Piotr Wojtasik, osoba związana od lat z CyberSecurity. Prowadzący zaprezentuje też  

rozwiązanie Axence nVision w nieoczywistych scenariuszach użycia, które minimalizują możliwość cyberataku oraz sprawnie 

dostarczają informacji o próbie wystąpienia ataku. 

Uwaga: Podczas prezentacji możliwe będzie sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa stacji firmowej pod kątem skuteczności  

stosowanych zabezpieczeń technicznych. 

Piotr Wojtasik, Inżynier sprzedaży Axence  

10:00 - 10:15   Przerwa kawowa 

10:15 - 11:00 Jak poradzić sobie z rosnącą liczbą urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie i uchronić 
się przed wyciekiem danych na nich zawartych? 

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, to z roku na rok rosnące wyzwanie dla niemal każdej firmy. Jeszcze niedawno tajemniczy  

i niewiele mówiący akronim MDM staje się obecnie nieodłącznym aspektem cyberbezpieczeństwa.  

Magdalena Gluch, Product Manager Proget  

11:00 - 11:10    Przerwa kawowa 

11:10 - 11:55  Wyciek danych, incydent bezpieczeństwa, kradzież danych.  
Jak temu zapobiec wykorzystując rozwiązania klasy DLP? 

Cyfryzacja firm umożliwia znacznie szybsze przetwarzanie danych, a co za tym idzie dynamiczny rozwój firm.  

Jednocześnie „dane w ruchu” narażone są na szereg zagrożeń ich bezpieczeństwa. 

Podczas prezentacji  omówiona zostanie tematyka związana z wektorami zagrożenia dla danych wrażliwych organizacji, a także 

rola rozwiązania klasy DLP. 

Mateusz Piątek - Product Manager Safetica 

11:55 - 12:40   Kompleksowa ochrona przed utratą danych za pomocą rozwiązań Synology  

Podczas prezentacji dowiesz j akich narzędzi Synology możesz użyć do backupu Twoich danych i zapewnienia ciągłości pracy 

bez konieczności kupowania dodatkowych licencji.  

Tomasz Iwańczuk, Synology Solution Engineer 

12:40-13:10 Lunch 

13:10 - 13:55   ESET PROTECT – wielowektorowa platforma ochrony Twojej organizacji 

Podczas prezentacji: 
◼ Poznasz najnowsze narzędzia ESET.  

◼ Dowiesz się jak podnieść poziom ochrony Twojej organizacji oraz jak zapewnić bezpieczeństwo danych poprzez ich szyfro-
wanie.  

◼ Wykorzystasz najlepsze praktyki stosowania sandboxingu chmurowego i poznajsz jego korzyści. 

◼ Dowiesz się czym różni się antywirus od rozwiązania klasy extended detection & response (XDR). Zdobądź praktyczną wie-
dzę i nowe umiejętności. 

Robert Łęczycki, Junior Product Manager ESET 

13:55 - 14:40 Dlaczego menedżer haseł to za mało? Poznaj nowy wymiar cyberbezpieczeństwa  
z PAM Senhasegura  

Niewątpliwie każdy z nas zna password manager’y, czyli narzędzia odpowiedzialne za przechowywanie haseł. Obecnie nawet 

przeglądarki automatycznie uzupełniają poświadczenia do webowych paneli logowania. Jednak rozwiązania te jedynie częściowo 

rozwiązują problem odpowiedniego zarządzania hasłami. Spora odpowiedzialność spoczywa nadal na użytkowniku. 

System PAM Senhasegura w pełni zabezpieczy poświadczenia zgodnie z modelem „zero trust” oraz w odpowiedni sposób zao-

piekuje się dostępem uprzywilejowanym.  
Kamil Budak, Product Manager Senhasegura 

14:40 - 15:00 Rozdanie certyfikatów i nagród 



PRELEGENCI 

SECURITY DAY 2022 

 PIOTR WOJTASIK 
Inżynier Sprzedaży, Axence 

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent 
Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz certyfikowany inżynier wielu 
rozwiązań bezpieczeństwa. Od 2009 roku związany z tematyką backupu, monitorowania 
infrastruktury sieciowej i pracowników. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz 
realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, 
backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT. Prywatnie interesuje się nowymi 
technologiami, dobrym kinem oraz astronomią.  

 KAMIL BUDAK 

Product Manager Senhasegura 

Odpowiedzialny za wsparcie i ekspansję sprzedaży rozwiązań Senhasegura na polskim rynku.  
O zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym wie wszystko. Wspiera rozwój kanału partnerskiego, 
nadzoruje testy produktowe oraz bada potrzeby klientów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie 
wszelkich działań wspierających progres produktu. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu 
ochrony firmowych danych. 

ROBERT ŁĘCZYCKI 

Junior Product Manager ESET 

Od ponad 6 lat związany z obsługa klienta biznesowego i od 4 lat związany z analiza 
zabezpieczeń klientów biznesowych. Specjalizuje się w zakresie rozwiązań marki ESET. 

Prywatnie poczatkujący programista i fan gier planszowych oraz escape roomów. 

 

 MAGDALENA GLUCH 
Product Manager, Proget 

Product Manager z 12 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju biznesu i handlu. Od 4 lat ściśle 
związana z branżą IT i tematyką zarządzania urządzeniami mobilnymi. Specjalizuje się w 
budowaniu i podnoszeniu świadomości cyberbiezpieczeństwa. Stworzyła największą w Polsce sieć 
partnerów oferujących klientom w pełni polskie rozwiązanie klasy EMM. Prywatnie artystyczna 
dusza, tancerka i wokalistka pasjonująca się psychologią oraz psychoterapią. 

TOMASZ IWAŃCZUK 
Synology Solution Engineer Poland 

Od zawsze zafascynowany nowymi technologiami. Ukończył Informatykę na 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Przez ponad 5 lat 

zdobywał doświadczenie w dystrybucji IT. Od marca 2021 wspiera #TeamSynology Polska, 

który się składa z 7 osób, z trzema osobami w Polsce. 

 

MATEUSZ PIĄTEK 
Product Manager Safetica 

Ekspert z zakresu ochrony firmowych danych przed wyciekiem. Posiada wieloletnie 
doświadczenie menedżerskie, które z sukcesem wykorzystuje w swojej pracy. Na co dzień 

zajmuje się tematyką związaną z ochroną informacji, prowadzi warsztaty dotyczące 
bezpieczeństwa informacji z wykorzystaniem dostępnych technik informatycznych i zarządza 

siecią sprzedaży dla produktu Safetica w Polsce poprzez rozwój kanału partnerskiego i 
wspieranie resellerów w działaniach sprzedażowych. 

 


