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Zapraszamy do udziału w tegorocznym cyklu konferencji Advanced Security Systems 
organizowanych w Bydgoszczy, Katowicach i Warszawie. Advanced Security Systems to spotkania 
adresowane do administratorów i specjalistów z branży IT zainteresowanych poznaniem 
nowoczesnych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych dla firm oraz 
instytucji samorządowych.

Tematyka odpowiadająca aktualnym potrzebom administratorów i specjalistów IT
Pokazy praktyczne najciekawszych rozwiązań
Prezentacje prowadzone przez praktyków w swoich dziedzinach
Tematyka prezentacji przygotowana na podstawie oczekiwań uczestników ubiegłorocznego 
cyklu konferencji
Interaktywna forma umożliwiająca dyskusję z prowadzącymi

Dyrektorów, managerów, specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
Osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji związanych z zabezpieczeniem sieci 
i ochroną danych firmowych
Przedstawicieli firm zajmujących się outsourcingiem IT oraz obsługą informatyczną
Integratorów i resellerów systemów bezpieczeństwa

Dlaczego warto być tam z nami?

Do kogo adresowane jest spotkanie:

Bydgoszcz: 4 marca 2016 r.

Katowice: 2 czerwca 2016 r.

Warszawa: 30 wrzesnia 2016 r.
,



Podczas drugiej tegorocznej konferencji będziemy mówić m.in. o tym, jak modułowe zasilacze UPS 
zapewniają firmie elastyczność. Zastanowimy się też, co jest kluczowe w systemie do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa  – w tym pokażemy  jak w praktyce wygląda i ile czasu zajmuje odtwarzanie danych z 
uszkodzonej maszyny na innym sprzęcie. Zastanowimy się też, co mają do zaoferowania nowoczesne 
systemy antywirusowe,  jak działa dwustopniowa weryfikacja użytkowników oraz czym skutecznie szyfrować 
najważniejsze dane.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji muszą dokonać zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny 
dostępny na stronie internetowej: 
Na kilka dni przed terminem konferencji będziemy kontaktować się z Państwem celem potwierdzenia udziału 
w konferencji. Konferencja jest bezpłatna.

www.stc-polska.pl/2016-katowice

Harmonogram Advanced Security Systems Katowice:

  9.00 – 9.30         Rejestracja uczestników

  9.30 – 10.30         W jaki sposób zasilacze UPS marki Legrand zwiększają niezawodność systemu  

          zasilania gwarantowanego czyli wszystko co o zasilaczach UPS wiedzieć warto

          Piotr Piepiórka, firma Legrand Polska Sp. z o.o.

10.30 – 10.45         Przerwa kawowa

10.45 – 11.45         W jaki sposób Twój system backupuje dane? Nie wiem, wiem za to co może 

              zrobić, gdy je stracę! Prezentacja najważniejszych technologii związanych z

          odzyskiwaniem danych na przykładzie systemu StorageCraft ShadowProtect SPX.

          Elżbieta Kasprzyk, firma ANZENA sp. z o.o.

11.45 – 12.15         Przerwa

12.15 – 13.15          Antywirus to za mało czyli współczesne wymagania administratorów względem       

          systemów ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i czynnikiem ludzkim 

          na przykładzie oprogramowania ESET oraz narzędzia szyfrującego Deslock+

          Jacek Domagała, firma DAGMA sp. z o.o.

Jak zgłosić chęć udziału w konferencji Advanced Security Systems?

Dlaczego warto być z nami w Katowicach?

DATA:  2 czerwca 2016r. (czwartek)
MIEJSCE:   Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA
  ul. Bażantów 4/2, Katowice

Partnerzy merytoryczni:


