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POZVÁNKA NETWORKING & COMPUTING 2017
IT BEZPEČNOST

KDY:
KDE: 

6. dubna 2017
Hotel Maximus Resort v Brně
Hrázní 327/4a

DOPOLEDNÍ PREZENTACE 10:00 - 11:30

Aktuální hrozby v zabezpečení (Cisco) - 30min

   • Firemní síť bez autorizace: hrozby & důsledky
   • Je potřeba monitorovat IT?
   • Náklady výpadků klíčové infrastruktury

Účinné zabezpečení IT a stálý dohled (Lacina) - 60min
(Jak zabezpečit Vaše IT přesně na takovou úroveň, jakou potřebujete)

Úroveň zabezpečení 1 - firewall (ochrana perimetru), VPN, antivir, anti spam
Úroveň zabezpečení 2 - monitoring zařízení formou služby nebo instalace 
Úroveň zabezpečení 3 - monitoring datových toků (1. základní monitoring, 2. rozšířený monitoring ADS)       
Úroveň zabezpečení 4 - řízení identity uživatele a zařízení
   • naše služby v oblasti monitoringu, garantovaného chodu IT (servisní služby)

ODPOLEDNÍ PREZENTACE 12:30 - 15:45

Řízení Identity uživatele a zařízení - 90min
   • Řešení pomocí technologie ISE, Radius, 802.1x, LDAP (Žiška) - 60min
   • Řešení pomocí technologie IDM (Vybíhal) - 30min

Monitoring IT služeb a zařízení - 60min
   • Řešení pomocí technologie Prime (Šťastný) - 30min
   • Řešení pomocí technologie Zabbix (Laufik) - 30min

PARTNER:

PROGRAM:
09:30 – 10:00   registrace a občerstvení
10:00 – 11:30   dopolední prezentace
11:30 – 12:30   oběd v restauraci
12:30 – 15:45   odpolední prezentace
15:00 – 15:30   losování výherních cen 
                           pro účastníky a volná diskuse

REGISTRACE:
Registrujte se prosím do 29. března 2017 

na www.uniscomp.cz. 
Změna programu vyhrazena.

Vážení obchodní partneři, srdečně Vás zveme na naši tradiční akci Networking and Computing 2017. 
Připravili jsme pro Vás zajímavé prezentace, dobré jídlo i pití. Nebudou chybět ani ceny pro vylosované účastníky 
akce. Každý účastník našich přednášek obdrží jako dárek láhev dobrého vína.

http://www.maximus-resort.cz
http://http://www.maximus-resort.cz
http://www.uniscomp.cz\networking-computing-2017

