
 

 

COMGUARD a.s. 

Sochorova 38 

CZ 616 00  Brno 

tel. +420 513 035 400 

www.comguard.cz 

VIP WORKSHOP PRO PARTNERY 

4. 4. – 5. 4. 2019, 12:00 (11:30 registrace)  

COMGUARD a.s. | Sochorova 38 | Brno  

 „Kybernetická bezpečnost v praxi“ 
 

Zveme Vás na náš tradiční technologický workshop, kde se v krátkém shrnutí dozvíte o novinkách a zajímavostech ze světa 

IT security, aktuálních bezpečnostních hrozbách a ukážeme Vám trendy v oblasti chytré ochrany koncových bodů a serverů. 

Poradíme a ukážeme Vám, jak efektivně použít moderní technologie z našeho portfolia v praktickém provozu. 

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

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

Z programu vybíráme: 

➢ ThreatGuard (virtuální bezpečnostní analytik) – aneb věnujte se užitečné práci a ne „rybaření“ hrozeb!  

➢ NOVINKA McAfee MVision CLOUD – chrání DATA kdekoliv se nacházejí (CLOUD + Endpoint + MOBILE…). Je to robustní 

platforma zahrnující Detekci/Ochranu/Nápravu chyb uživatelů. GARTNER leader. 

➢ Automatizace bezpečnostních procesů produktů Sophos – praktické využití vzájemné spolupráce InterceptX 

Advanced + EDR + Sophos XG Firewall 

➢ Barracuda a moderní ochrana proti Phishingu – obsahuje školící nástroj PhishLine s unikátní mutací do českého 

jazyka pro edukaci uživatelů a technologii Barracuda Sentinel proti cíleným Phisingovým útokům. 

➢ Lastline Sandbox nové generace - dle NSS labs nejlépe hodnocený sandbox na světě, který lze universálně 

napojit na jakákoliv relevantní bezpečnostní řešení (McAfee, Sophos, Symantec, Check Point  apod.) 

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

monitoring privilegovaných přístupů. Blesková implementace v řádu hodin. 

Po každé prezentaci bude ve vedlejších prostorech vymezen čas pro praktickou ukázku a Vaše případné dotazy.  

 

 

 

 

 

  

https://www.comguard.cz/aktuality/comguard-vip-partner-workshop-4-4-2019


   

 

VEČERNÍ POSEZENÍ V MORAVSKÉM SKLÍPKU S UBYTOVÁNÍM 

Po odpoledním odborném bloku workshopů se budeme těšit na společné večerní posezení ve vinném sklípku v 

Hustopečích. Na místě si můžete za poslechu živé cimbálové muziky vychutnat lahodné víno a zaručeně výborné 

domácí jídlo! Sejdeme se v rodinném vinařství u Vrbů.  

 
 

do 29. 3. 2019  

  
Účast ve sklípku je z důvodu kapacity limitována na 2 osoby z jedné firmy. 

Děkujeme za pochopení.  

Po odpoledním bloku pod taktovkou našich expertů se přesuneme do rodinného vinařství u Vrbů. (41 

km od Brna), kde nás čeká: 

 

✓ Degustace širokého sortimentu výborných vín z rodinného vinařství. 

✓ Prohlídka vinného sklepa a seznámení se s procesem výroby 

✓ Spokojené žaludky zaručí domácí kuchyně.  

✓ Zábavu podtrhne doprovodný program a živá cimbálová muzika.  

 

   

 

 

 

Vinařství a penzion u Vrbů 

Herbenova 43, 693 01 Hustopeče u Brna 

GPS souřadnice: 48.9385631N, 16.7396503E  Mapa zde 

 

Přihlášení:  

 

Večerní 

program:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa 

Vinařství: 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.6434965&y=49.0813568&z=11&source=addr&id=11208130&rc=9mfTDxSU.I9mFclxTyqh&rs=addr&rs=addr&ri=11208130&ri=12714477&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D


   

 

 

COMGUARD VIP WORKSHOP PRO PARTNERY 

PROGRAM 

 

11:30 - 12:00 | Registrace 

 

12:00 - 12:10 | Úvodní slovo ředitele společnosti 

(Karel Klumpner, COMGUARD) 

 

12:10 - 12:30 | 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) 

 

12:30 - 13:00 | NOVINKA 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) 

 

13:00 - 13:20| 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) 
 

13:20 - 13:35 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 

 
 

13:35 - 14:15 | 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) 

 

14:15 - 14:35 | 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) 

 

14:35 - 15:00 | 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 školícím nástrojem PhishLine zajišťujícím kontinuální vzdělávání uživatelů na rozpoznání hrozeb 

Phishingu a Social engineeringu. Produkt je lokalizován do češtiny. 

(Martin Votava, representative Barracuda) 
 

15:00 - 15:15 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 

 

15:15 - 15:30 | NOVINKA 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) 

 

15:30 - 15:45 | Novinky ze světa IT Security 

(Martin Votava, Petr Konečný, COMGUARD) 

 

15:45 - 16:00 | Závěrečná diskuze 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast, 

 

Tým COMGUARD a.s. 

 

marketing@comguard.cz | www.comguard.cz | +420 513 035 400 

 

 

 

http://www.comguard.cz/

