
„Dane firmy skutecznie zabezpieczone - najlepsze praktyki” 

Hotel Vivaldi Poznań 
ul. Winogrady 9 
61-663 Poznań 
Parking bezpłatny 

Rejestracja oraz więcej informacji: 
 

Patrycja tel. 519 823 887 patrycja.k@plc-solutions.pl 
Michał tel. 519 824 234 michal.s@plc-solutions.pl 
Łukasz tel. 790 888 752 lukasz.p@plc-solutions.pl 

 

Termin i miejsce: 27 listopada 2018, Hotel Vivaldi, ul. Winogrady 9, Poznań. 

IT 

09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników i śniadanie  

10:00 – 10:45 Active Directory – założenia, wdrożenie i audyt, czyli jak bezpiecznie udostępniać 

 zasoby  pracownikom – PLC Shared Folder 

 prelegent: Mateusz, IT Security & Microsoft Engineer. 

10:45 – 12:15    Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem IT  

 prelegent:  Jakub,  Certified Ethical Hacker/ISO 27001 Lead Auditor. 

12:30 – 13:15   Jak skutecznie odtwarzać dane po incydentach 

 prelegent:  Zbyszek, Backup Systems Engineer. 

13:15 – 14:00 Sophos Central – kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem 

 prelegent: Łukasz, Sophos Certified Architect & Trainer.  

 14:00 – 14:30      Zebranie ankiet i pożegnanie uczestników. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
Zespół PLC Doradztwo Informatyczne 

Rejestracja do 19.11.2018 r. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie o tematyce bezpieczeństwa danych cyfrowych! 



AGENDA: Szkolenie „Dane firmy skutecznie zabezpieczone - najlepsze praktyki” 
  
09:00-10:00    Rejestracja uczestników i śniadanie 
 
10:00-10:45   Active Directory – założenia, wdrożenie i audyt, czyli jak bezpiecznie udostępniać zasoby 
 pracownikom – PLC Shared Folder 
 (Mateusz, IT Security & Microsoft Engineer) 
 - Jak zbudować Active Directory i na co zawracać uwagę przy stawianiu założeń  
 - Jak audytować AD oraz jak w bezpieczny sposób udostępniać zasoby pracownikom 
 - Aplikacja PLC Shared Folder - system regulacji dostępu do danych 
  
  
10:45-12:15   Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem IT  
 (Jakub,  Certified Ethical Hacker/ISO 27001 Lead Auditor) 
 - Jak identyfikować zagrożenia i podatności systemów 
 - Jaka jest skala zagrożeń i kto jest na nie narażony 
 - Jakie błędy najczęściej popełniają administratorzy systemów 
 - Przykłady ciekawych luk w bezpieczeństwie systemów 
 - Etyczni hackerzy i audyty bezpieczeństwa 
 - Jak zarządzać bezpieczeństwem 
  
12:15-12:30 Przerwa kawowa 
  
12:30-13:15   Jak skutecznie odtwarzać dane po incydentach 
 (Zbyszek, Backup Systems Engineer)  
 - Polityka backupu i polityka odtworzeniowa podstawą każdego systemu backupu - czyli jak 
 zbudować skuteczne założenia bezpieczeństwa IT dostosowane do wymagań firmy 
 - Kopie migawkowe a backup – czyli jak wzmocnić systemy bezpieczeństwa 
 - Skuteczne narzędzia do ochrony i przywracania danych – czyli jak uzyskać 150% z 
 posiadanych rozwiązań 
 - Najlepsze praktyki w założeniach polityki bezpieczeństwa kopii zapasowych 
  
13:15-14:00 Sophos Central – kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem 
 (Łukasz, Sophos Certified Architect & Trainer) 
 - Czym jest sophos central? 
 - Ochrona przed zagrożeniami zero day z wykorzystaniem technologii deep learning 
 - Edukacja użytkowników kluczem do bezpieczeństwa Twojej organizacji 
 
14:00-14:15 Zebranie ankiet i pożegnanie uczestników. 

Miejsce szkolenia: Hotel Vivaldi, ul. Winogrady 9, Poznań. Bezpłatny parking przy hotelu. 


