Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj, Klastr
Mechatronika, Czechinvest a další partneři vás zvou
k participaci na konferenci věnovanou praktickým
doporučením a prezentacím účelných technických
řešení:

KYBERBEZPEČNOST
V REGIONECH
DATUM: 24. 03. 2020

MÍSTO: P
 LZEŇ Plzeňský Prazdroj a.s., U Prazdroje 7

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grünera.
Jedná se o pokračování úspěšných akcí v Ostravě, Pardubicích a Trenčíně:
Odkaz např.: http://www.btklastr.cz/konference-kyberneticka-bezpecnost-ve-firmach-obcich-a-subjektech-kriticke-infrastruktury/
	Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v souladu s legislativou GDPR?
	S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?
	Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením?
	Jaká existují nejmodernější technologická řešení ochrany počítačových sítí?
	Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní
technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické bezpečnosti pořídit pro ochranu
výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata...

URČENO PRO:
šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí
představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných
organizací a škol

PROGRAM:
8:30 – 9:00

registrace

10:50 – 11:20

Coffee Break

9:00 – 9:05 	úvodní slovo za NCA Ivo Říha, viceprezident,
Národní klastrová asociace

11:20 – 12:45	Co se děje s vašimi daty, když se nedíváte?
Roman Zavadil, SAFETICA

9:05 – 9:10 	úvodní slovo za Plzeňský kraj Ivo Grüner, náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti regionální rozvoj,
fondy EU a informatiku

12:45 – 12:10	Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský
komfort. Vícefaktorová autentifikace přístupu
(MFA) a Single sign on (SSO) Petr Kunstát, THALES

9:10 – 9:20 	Chytrý region Plzeňský kraj a kyberbezpečnost
Ing. Eliška Pečenková, vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Plzeňského kraje

12:10 – 12:35	Security Operation Center jako řešení požadavků
Zákona o kyberbezpečnosti Petr Minster, AXENTA

9:20 – 9:35	Bezpečnost lidských zdrojů
Jiří Sedláček, ředitel, NSMC
9:35 – 10:00	Kybernetické hrozby okolo nás aneb jak vzdělávat
své zaměstnance na kybernetickou bezpečnost
Petr Kuboš, Kaspersky LAB
10:00 – 10:25	Sophos Synchronized Security – zbraň v boji proti
moderním hrozbám Michal Hebeda, SOPHOS
10:25 – 10:50	Role flow monitoringu v kybernetické bezpečnosti
Pavel Minařík, Flowmon

12:35 – 13:00
13:00 – 14:00

OBĚD

14:00 – 15:40

Identity management – centrální správa
uživatelských účtů Aleš Roman, BCV Solutions

				
Penetrační testy jako nedílná součást strategie
informační bezpečnost Martin Pozděna, AUXILIUM
CYBER SECURITY
			 15:40	losování věcných cen prezentujících a vendorů,
konec akce
			 16:00	Exkurze – Plzeňský Prazdroj + s ochutnávkou čerstvě
vyrobeného piva

REGISTRACI NA KONFERENCI

KONTAKT: 

Registraci lze provést do 21. 03. 2020 přes online formulář:
https://forms.gle/E3MxGTquTVqeWabv8

Tereza Šarmanová, tel: 777 745 787, e-mail:
sarmanova.nca@gmail.com

