Společnost COMGUARD a.s. Vás srdečně zve na 5. ročník
konference o bezpečnosti ICT „Security & Networking“ v Bratislavě.
MOTTO

Moderní ochrana proti hrozbám s vazbou na evropskou legislativu

MÍSTO

Congress Centre Technopol – BIZNISUITE, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5

DATUM A ČAS

23. 5. 2017, 9.00–16.00 (registrace od 8.30)

REGISTRACE

ZDE

HOSTÉ KONFERENCE

 lena Řezníčková a Jan Strnad (McAfee), Piotr Nowotarski a Wolfgang May (Barracuda Networks), Piotr Kedra
A
(Brocade), Rafal Szewczyk (Infoblox), Joerg Gelzhaeuser (LogRhythm), Patrick Müller a Michal Hebeda (SOPHOS),
Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (GDPR expert), Richard Kiškováč (Aliter Technologies), Tomáš Dedek (ISECO.CZ),
Milan Antalik, Peter Činák a Marek Šimon (U-System Slovakia)

Z PROGRAMU VYBÍRÁME

UKÁZKY Z PRAXE

Jak dostat hrozby pod kontrolu.

Monitoring hrozeb pomocí nové služby ThreatGuard.

Detekce incidentů jako základ bezpečnosti.

Implementace NG firewallu a zkušenosti s provozem.

Zajištění shody s GDPR a praktické zkušenosti.
Ekosystém endpointu a firewallu.

Testování technologií proti nejnovějším hrozbám.
v živých ukázkách z Kompetenčního centra.

DLP jako filtr na osobní údaje.

Zkušenosti s nasazením WAF.

Novinky ve světě SIEM řešení.

Jak získat podporu senior managementu.

GENERAL PARTNER

GOLD PARTNER

BRONZE PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

DISKUZNÍ KLUB

 ová služba ThreatGuard – Robert Šefr (COMGUARD)
N
General Data Protection Regulation (GDPR) – Michal Merta (COMGUARD)
Šifrování a ochrana dat – Jan Strnad (McAfee)
McAfee Endpoint Security 10 – Jakub Mazal (COMGUARD)

HLAVNÍ VÝHRA V TOMBOLE

Voucher v hodnotě 60 € na 2 hodiny ve světě 3D virtuální reality

DOPROVODNÝ PROGRAM

 řeneste se do světa, kde neplatí gravitace a můžete téměř vše! Třeba si skočit
P
z největšího mrakodrapu… Připravili jsme pro Vás ukázky 3D virtuální reality.

VSTUPNÉ

 darma* – vstup zahrnuje občerstvení, oběd a vstup do všech přednáškových sálů a diskuzních klubů.
Z
Parkování pro účastníky konference ZDARMA**

* Pokud se registrovaní, kterým byla registrace potvrzena ze strany pořadatele, nebudou moci akce zúčastnit, prosíme o odhlášení do 16. 5. 2017. Po tomto datu je
potřeba zajistit za sebe náhradníka. V opačném případě bude pořadatelem účtován storno poplatek ve výši 25 EUR.
** Při použití parkoviště Congress Centre Technopol – BIZNISUITE Vám bude při vjezdu vydána turniketem parkovací karta. Tato Vám bude v závěru konference
odblokována a parkovné za Vás bude námi uhrazeno.
COMGUARD a.s.
tel. +420 513 035 400
Sochorova 38, Brno
Freyova 27, Praha 9

info@comguard.cz
www.comguard.cz
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Velký sál
08:30–09:00
Registrace
09:00–09:10
Úvodní slovo ředitele společnosti
(Karel Klumpner, COMGUARD)

09:10–09:25
Dostaňte hrozby pod kontrolu pomocí služby ThreatGuard
Zaměstnávat analytika, který bude vyhodnocovat hrozby a navrhovat technická
i procesní opatření, je příliš drahý luxus.
Navíc by takový analytik musel mít velmi
široký rozhled a silné technické zázemí, ve
kterém by navrhovaná opatření mohl testovat. A během své nepřítomnosti by musel
mít zajištěný zástup. Proto jsme přišli se
službou ThreatGuard, která zjednoduší
práci bezpečnostního manažera.
(Robert Šefr, COMGUARD)

09:25–09:55
McAfee DLP jako cesta k naplnění
GDPR
Univerzální řešení pro nové nařízení EU General Data Protection Regulation neexistuje,
pokud spravujete větší množství osobních
údajů a rozsáhlou síť, je prakticky nemožné
spoléhat se jen na obezřetnost uživatelů při
ochraně dat. Správně nasazená kombinace
DLP (Data Loss Prevention) na úrovni
koncových bodů a perimetru od společnosti
McAfee může být Vaším filtrem na osobní
údaje a cestou ke splnění GDPR. Důležitý
není ale jen filtr odchozích dat, ale také
schopnost najít již existující osobní údaje na
síti tam, kde o nich možná ani nevíte.
(Jan Strnad, McAfee)

09:55–10:15
Pokročilé zabezpečení endpointů na
pár kliknutí!
Vyžadujete pokročilé zabezpečení Vašich
endpointů, ale IT oddělení má práce nad
hlavu? Díky Sophos Central zvládnete
rychle a jednoduše pokrýt celou škálu
bezpečnostních řešení. Tato komplexní
bezpečnostní platforma v sobě kombinuje
zabezpečení endpointů, Device Control,
Mobile Device Management a v neposlední
řadě NG ochranu Intercept X. Celé řešení
si předvedeme a otestujeme v akci proti
nejnovějšímu malware.
(Michal Mezera, COMGUARD)

10:15–10:35
Detekce incidentů od společnosti
Rapid7
Zjistit přítomnost útočníka ve vlastní infrastruktuře může být nadlidský úkol buď kvůli
absenci detekčních řešení, nebo naopak
kvůli zahlcení všemožnými alerty. Rapid7
InsightIDR je produkt, jehož hlavním
smyslem je upozorňovat pouze na jednotky
relevantních událostí a obratem k nim
poskytnout veškeré souvislosti. Kombinace
honeypotů, inteligentní interpretace logů
a konfigurace infrastruktury a strojového
učení umožní odfiltrovat false positives
a řešit jen to důležité.
(Robert Šefr, COMGUARD)

10:35–10:55
Přestávka s občerstvením +
3D virtuální realita

10:55–11:25
Reputací proti Zero Day hrozbám
a neznámému malwaru
Trápí Vás neustálé nové vlny spamu šířící
malware, proti kterému jsou tradiční řešení
krátká? Řešíte stále ransomware a máte
hrůzu z nových takzvaných 0-day hrozeb?
Řešení již existuje! Adaptive Threat
Protection a Threat Intelligence Exchange.
V ukázce si vyrobíme nový „malware“
a pokusíme se mu ubránit.
(Jakub Mazal, COMGUARD)

11:25–11:50
LogRhythm, aktuální trendy a novinky u leadera SIEM řešení
V rámci prezentace se zaměříme na novinky u Gartner leadera SIEM řešení. Zmíněn
bude především kompletně přepracovaný
Log Management využívající technologie
ElasticSearch, nabízející výrazně vyšší
výkon a škálovatelnost řešení. Budou
představeny novinky v moderním webovém
rozhraní sloužící k investigaci událostí
a zajištění kompletního workflow při řešení
bezpečnostních incidentů.
(Joerg Gelzhaeuser,
LogRhythm / Petr Herman COMGUARD)

11:50–12:10
McAfee Web Gateway – opravdu
detailní kontrola webového provozu
Na internetu se vyskytuje obrovské
množství hrozeb, které nezaváhají a budou
se snažit získat či znepřístupnit Vaše data.
Webová brána od McAfee nabízí vícero
možností, jak riziko nakažení eliminovat,
a tím se vyhnout nepříjemným problémům
s obnovou dat či placení výkupného.
Hrozbou pro data ale mohou být i interní
uživatelé. Představíme si řešení těchto
problémů a ochráníme Vaše data.
(Jan Burian, COMGUARD)

12:10–12:35
Bezpečnost vs podpora managementu
Jak získat podporu senior managementu
pro aktivity a projekty v oblasti informační
bezpečnosti.
(Richard Kiškováč, Aliter Technologies)

12:35–12:55
EDU program Barracuda na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě
Případová studie z Katedry aplikované
informatiky a matematiky, kde hledají
partnery z podnikatelského prostředí, kteří
pomohou přinést praxi do učeben. Studenti oboru Aplikovaná informatika mají od
poloviny letního semestru tohoto školního
roku možnost získat zkušenosti s produkty
dostupnými v rámci EDU programu
Barracudy. V prezentaci představíme první
zkušenosti s implementovanými Barracuda
technologiemi a plány jejich rozšiřování do
dalších semestrů.
(Marek Šimon, U-System Slovakia /
Radim Kupka COMGUARD)

12:55–13:50
Přestávka na oběd + 3D virtuální
realita
13:50–14:20
Detekce a efektivní eliminace zranitelností – case study
Detekce a efektivní eliminace zranitelností
je pro velkou energetickou společnost
zcela nezbytnou agendou pro udržování
své kybernetické bezpečnosti na nezbytně
vysoké úrovni. V rámci prezentace

představíme výběr, nasazení a zkušenost
s provozem řešení pro detekci zranitelností
Rapid7 Nexpose v rámci infrastruktury
velké energetické společnosti.
(Tomáš Dedek, ISECO.CZ / Robert Šefr
COMGUARD)

14:20–14:40
Spolupráce Sophos Endpointů a XG
Firewallu v boji proti hrozbám
Ukážeme si propojení koncových stanic
s firewallem v boji proti hrozbám z internetu
a funkčnost této spolupráce v reálném
prostředí. Vyzkoušíme funkci cloudového
sandboxingu v podobě Sophos Sandstorm.
Seznámíme Vás také s novinkami, které
přibyly v nové verzi firewallu XG. Na závěr
nahlédneme, jaké technologické novinky chystá Sophos pro nejbližší období.
(Juraj Popovec, COMGUARD)

14:40–15:00
Zkušenosti s nasazením Barracuda
Web Application Firewall
Úvodem bude představena metodologie
Value Added Services společnosti U-system
Slovakia pro nasazení bezpečnostních
řešení. Na základě praktických zkušeností
budou prezentována doporučení pro přípravu nasazení Barracuda WAF, skutečnosti,
se kterými je potřeba počítat, potenciální
problémy, rizika a možnosti řešení vyplývající
z případové studie. Závěrem budou praktické ukázky aplikace Barracuda WAF a krátké
porovnání s jinými dostupnými řešeními.
(Milan Antalik a Peter Činák, U-System
Slovakia)

15:00 – 15:15
Přestávka s občerstvením +
3D virtuální realita
15:15–16:00
Nová revoluce v ochraně osobních
údajů 25. 5. 2018 – hrozba nebo
příležitost?
Tímto dnem vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie – General Data Protection
Regulation. Seznámíme Vás blíže s problematikou GDPR a jeho dopadem na organizace, instituce a korporace, zdůrazníme
věci podstatné, výhody i rizika plynoucí
z GDPR. Formou praktické ukázky Vám
představíme některé skutečnosti z reálných
situací, na které jsme v rámci činnosti v oblasti GDPR narazili a s čím jsme se museli
vyrovnat. Zjistili jsme, že pro jednoho může
být GDPR velkou hrozbou, pro jiného zase
významnou příležitostí.
(Michal Merta, COMGUARD)

16:00–16:15
Závěrečná diskuze a tombola
Malý sál
10:55–11:25
Moderní datacentra a Brocade VDX
Brocade jako světový leader na poli
síťových technologií v Gartner kvadrantu
uspokojí náročné požadavky velkých
datových center, které potřebují kvalitní
síťovou infrastrukturu. Během přednášky se
podíváme přímo se zástupcem světového
leadera Brocade hlouběji do architektury
moderních datových center a jejich integraci s VMware NSX, která svojí automatizací
ušetří cenný čas síťových administrátorů při
správě a změnách v konfiguracích.
(Piotr Kedra, Brocade / Jan Burian,
COMGUARD)

11:25–11:45
Identifikace a eliminace vnitřních
hrozeb
Lídr v oblasti monitoringu uživatelských
relací se záznamem a grafické reprezentace rizikovosti uživatelů přichází s verzí
ObserveIT 7, která přináší zajímavé novinky
v oblastech vytváření restriktivních pravidel
a vyhodnocení produktivity uživatelů.
V rámci bloku si představíme také klíčové
vlastnosti technologie ObserveIT a živou
ukázku nové verze z Kompetenčního centra.
(Radim Kupka COMGUARD)

11:45–12:10
Nové standardy v DNS bezpečnosti
Dle průzkumů společností zabývajících
se bezpečností IT, je DNS jedním z top
protokolů ať již z pohledu cílení útoků, či
úniků informací. Představíme si klíčové
vlastnosti technologie Infoblox a následně
se zaměříme na unikátní integrované bezpečnostní funkce na úrovni DNS. Součástí
bloku bude také živá ukázka z Kompeten
čního centra demonstrující možný únik dat
pomocí validních DNS dotazů.
(Rafal Szewczyk, Infoblox /Radim Kupka,
COMGUARD)

12:10–12:30
Zkušenosti z nasazení NGFW od
společnosti Forcepoint
Značka Forcepoint je synonymum pro
špičkové a dlouhodobě prověřené produkty
v celosvětovém měřítku. Právě díky tomu
není tento NG firewall ani v našem regionu
žádným nováčkem. Podíváme se na zkušenosti z nasazení ve velkých společnostech,
rozsáhlých sítích i v datacentrech s vysokými požadavky na integraci, výkon a stabilitu.
Vybrané funkce si demonstrujeme i během
ukázky z Kompetenčního centra.
(Petr Herman, COMGUARD)

12:30–12:50
Ochrana dat na přenosných médiích
s centrální správou
I přes velké rozšíření cloudových uložišť
mezi uživateli si přenosné „flashky“ drží
svoji důležitou roli při předávání dat. Důvody mohou být různé, například předávání
velkého objemu dat, důvěrné dokumenty,
jednorázové zálohy nebo přenos dat na
kritické systémy bez přístupu k síti. Ve
všech případech se dá předpokládat, že
data budou citlivá. Kingston poskytuje
hardwarově šifrované flash disky s vysokými bezpečnostními certifikacemi, které
doplní Vaši strategii zabezpečení pohybu
osobních a citlivých údajů.
(Jakub Mazal, COMGUARD)

Diskuzní kluby:
10:55–11:25
Šifrování a ochrana dat –
Jan Strnad, McAfee
11:25–11:55
Nová služba ThreatGuard –
Robert Šefr, COMGUARD
11:55–12:25
McAfee Endpoint Security 10 –
Jakub Mazal, COMGUARD
13:50–14:20
General Data Protection
Regulation (GDPR) – Michal Merta,
COMGUARD
Na setkání s Vámi se těší
tým
a partneři konference.

