seminář
23. září 2019 / 9.00 - 12.00 / AUTOCONT a.s., Sochorova 23, Brno

Jak bezpečně nakládat s firemními daty?
A jak bezpečně mailovat?
Co jsou vlastně data? Data jsou naše myšlenky, nápady, výtvory v podobě výkresů,
plánů, uzávěrek nebo seznamů transformované do digitální podoby. V podstatě se jedná
o aktiva společnosti, o která bychom se měli náležitě starat, tak jako se staráme o další
aktiva v podobě budov, výrobních zařízení, vozového parku a podobně. Je to samozřejmě
z toho důvodu, že každé aktivum má svoji cenu a tudíž se o něj zajímají jak externí
útočníci, kteří chtějí data prodat na černém trhu, tak i naši uživatelé, kteří je mohou použít
u konkurence.
Chcete se dozvědět, jaké nástroje můžete použít pro ochranu dat a tím snížit riziko před
existujícími hrozbami? Navštivte náš seminář.
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 Registrace a občerstvení
9:15 Zahájení semináře
Proč vlastně chránit data, jaké jsou hrozby?
Jaké jsou dostupné technologie k ochraně dat?
Představení šifrování jako základu pro ochranu zařízení a dat
Co je DLP, jak funguje a pomáhá s ochranou dat?
Klasifikace dat a analýza prostředí - nedílná a nejnáročnější část implementace DLP systémů.
Proč je důležitá a jak na to?
Detaily z nastavení a možnosti DLP systémů
Šifrujete emaily? Uvažujete o tom? Proč bychom měli?
Chcete bezpečně sdílet data s partnery třeba přes cloudové služby? Máme řešení!
Ukázka produktu Talkey - šifrování emailů a souborů
Ukázka šifrování
Ukázka DLP systémů
12:00 Ukončení semináře, diskuse a prostor na dotazy

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve
Petr Konečný
ředitel regionálního obchodního centra

Registrace:
http://akce.autocont.cz

Zaregistrujte se, prosím, co nejdříve.
Účast je bezplatná, ale kapacita semináře je omezená.

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Petru Horňákovou
telefon: +420 607 829 584, email: petra.hornakova@autocont.cz

