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TECHNOLOGICKÁ SNÍDANĚ PRO ZÁKAZNÍKY 

27. 3. 2019, 9:00 – 13:00 (od 8:30 registrace) 
 

Konferenční centrum GreenPoint  
Dvouletky 529/42 | Praha 10 

 
„Kybernetická bezpečnost v praxi“ 

Rádi bychom Vás pozvali na bohatou snídani spojenou se zajímavým programem plným novinek a zajímavostí z oblasti 

kybernetické bezpečnosti.  

Přineseme Vám nejnovější informace o aktuálních bezpečnostních hrozbách a ukážeme Vám trendy v oblasti chytré ochrany 

koncových bodů a serverů. V rámci dopoledního programu na Vás bude čekat bohatá snídaně s občerstvením a také 

představíme bezpečnostní produkty a řešení nabízené naší společností. 

POZNÁMKA: Účastí na našem workshopu získáte kromě znalostí i CPE body pro členství ISACA. 

Počet míst je omezený, proto s registrací neváhejte!  Registrace zadávejte zde 

Z programu vybíráme: 

➢ ThreatGuard (virtuální bezpečnostní analytik) 

➢ Novinka v portfoliu McAfee - představení technologie MVision pro správu a ochranu mobilních zařízení a technologie 

Cloud Security Broker (CASB) pro ochranu cloudových prostředí 

➢ Automatizace bezpečnostních procesů napříč produkty Sophos - prezentace produktů InterceptX Advanced 

with EDR a Sophos XG firewall 

➢ Barracuda a moderní ochrana proti Phishingu - technologie Barracuda Sentinel proti cíleným Phisingovým 

útokům a nástroj PhishLine pro edukaci uživatelů lokalizovaný do českého jazyka 

➢ Lastline Sandbox nové generace - dle NSS labs nejpokročilejší a nejlépe hodnocený sandbox na světě, 

kterému neunikne žádný malware 

➢ NOVINKA: Wallix Správa privilegovaných přístupů – představení nového výrobce poskytujícího technologii pro 

monitoring privilegovaných přístupů 

 

 

 

 

 

 

https://www.comguard.cz/aktuality/technologicka-snidane-pro-zakazniky-2019


 

 

  

 COMGUARD TECHNOLOGICKÁ SNÍDANĚ PRO ZÁKAZNÍKY 

PROGRAM 

Odborný 
program: 

 
08:30 - 09:00 | Registrace 

 

09:00 - 09:10 | Úvodní slovo ředitele společnosti 
(Karel Klumpner, COMGUARD) 

 
09:10 - 09:30 | ThreatGuard 2.0. - virtuální bezpečnostní analytik 

Dostaňte aktuální IT hrozby pod kontrolu s minimálním úsilím a náklady. Díky ThreatGuard 2.0 
budete mít vždy tyto aktuální informace jednoduše k dispozici a Vás ani Vaši IT infrastrukturu už 
nic nepřekvapí.   

(Roman Jiráček, COMGUARD) 
 

09:30 - 09:55 | Ochrana Cloudu a Mobilních zařízení (McAfee) 
Společnost McAfee vstupuje na pole zabezpečení mobilních zařízení a představuje nové technologie 
řady MVision, které nad rámec stávající pokročilé ochrany PC a serverů přidávají variabilní možnosti 
managementu a umožňují integraci s produkty třetích stran. Druhou velkou novinkou loňského 
roku byla akvizice technologie Skyhigh, čímž se McAfee stalo lídrem tohoto dynamicky rostoucího 
segmentu bezpečnosti v cloudu. Společně se tak seznámíme s pojmem Cloud Access Security 
Broker (CASB) a tím, proč i po přechodu do cloudu mohou bezpečnostní manažeři klidně spát. 

(Martin Votava, COMGUARD) 

 
09:55 - 10:15| Vulnerability management v kombinaci s penetračním testováním 

Ukázka jak spolu dokáže spolupracovat a jak se vhodně může doplňovat Rapid7 InsightVM jako 
nástroj pro Vulnerability management s pentesting teamem využívajícím Rapid7 Metasploit pro. 

(Jakub Mazal, COMGUARD) 
 

10:15 - 10:30 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 
 
 

10:30 - 11:10 | Automatizace bezpečnostních procesů napříč produkty Sophos 

Útoky hackerů jsou stále sofistikovanější, a technologie, které před nimi chrání, jsou stále složitější. 
Nikoli však v podání Sophosu! Celou administraci Sophos produktů velmi usnadňuje jednotná 
(bezúdržbová) centrální správa přinášející jednotný pohled na bezpečnost v rámci celé 
infrastruktury, která navíc umožňuje detailní investigaci případných hackerských útoků. V rámci 
prezentace si představíme produkty InterceptX Advanced with EDR a Sophos XG firewall. 

(Michal Hebeda, SOPHOS) 
 

11:10 - 11:30 | Sandbox nové generace (Lastline) 

Lastline – jste si jistí, že Vaše IT infrastruktura je chráněna i před těmi nejmodernější 
kybernetickými útoky? Díky nejpokročilejšímu sandboxu na trhu máte zaručenou maximální 
ochranu před infiltrací i toho nejrafinovanějšího malware.  Funkčnost této technologie si 
představíme v rámci naší prezentace. 

(Roman Jiráček, Jakub Mazal, COMGUARD) 
 

11:30 - 11:55 | Moderní ochrana proti Phishingu (Barracuda) 
Phising je jednou z nejčastějších cest kompromitace cílového zařízení. Díky technologii Barracuda 
Sentinel, která je nástavbou emailové brány, dokážete zajistit ochranu proti cíleným Phisingovým 
útokům a vymýtíte Phishing z emailových schránek uživatelů. Jelikož nejslabším článkem řetězce 
je vždy uživatel, Barracuda přichází s proaktivním nástrojem PhishLine zajišťujícím kontinuální 
edukaci uživatelů na rozpoznání Phishingu. Produkt je lokalizován do češtiny. 

(Martin Votava / representative Barracuda) 
 

11:55 - 12:10 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 
 

 

 
 



 

12:10 - 12:25 | Přínosy a výhody technologie SIEM (LogRhythm) 
Když nahlédnete do studií Gartner týkajících se technologie SIEM za posledních 7 let, tak můžete 

mít jednu jistotu: v kvadrantu lídrů bude technologie LogRhytm, která se každým rokem posouvá 
výš a výš k pravému hornímu rohu grafu. Důvodů, proč tomu tak je, je více, ale tím hlavním je 
schopnost LogRhythmu zachytit trendy a požadavky trhu a efektivně je implementovat do svých 
řešení. Seznámíme Vás s technologií SIEM a jejími hlavními výhodami, které oceníte v praxi při 
reálné práci s tímto nástrojem. 

(Karel Klumpner, COMGUARD) 

 

12:25 - 12:45 | Wallix Bastion - Správa privilegovaných přístupů 
Představení agentless technologie na ochranu, zabezpečení a monitoring privilegovaných přístupů 
ke kritické infrastruktuře. Po seznámení se s jednotlivými komponentami se dozvíte o možnostech 
identifikace privilegovaných účtů, správy jejich přístupových oprávnění, implementace Password 
Vaultu, generování reportů a logů vhodných pro audit, a mnoho dalšího.  

(Lukáš Babčický, COMGUARD) 
 

12:45 - 12:55 | Novinky ze světa IT Security 
(Martin Votava, Petr Konečný, COMGUARD) 

 

12:55 - 13:05 | Závěrečná diskuze 

 

 Změna programu vyhrazena. 

  

 
 
Těšíme se na Vaši účast,  
 
Tým COMGUARD a.s.  
marketing@comguard.cz 
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