
 

 

COMGUARD a.s. 

Sochorova 38 

CZ 616 00  Brno 

tel. +420 513 035 400 

www.comguard.cz 

VIP SECURITY WORKSHOP 

31. 10. – 1. 11. 2019, 12:30 (12:00 registrace)  

COMGUARD a.s. | Sochorova 38 | Brno  

POSEZENÍ VE VINNÉM SKLÍPKU 

„Víno, IT a řešení, ze kterých Vás hlava nerozbolí“ 
 

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, jak efektivně použít moderní technologie z našeho 

portfolia v praxi. 

 

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

Neváhejte s registrací, počet míst je omezený!  Registrace zadávejte zde 

Z programu vybíráme: 

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

➢ Výběr řešení pro TOP 10 bezpečnostních projektů pro rok 2019 dle Gartner: 

o WALLIX Bastion – správa privilegovaných PŘÍSTUPŮ 

o Rapid7 – Nepřetržité adaptivní řízení rizik a zranitelností (CARTA) 

o Lastline „NEXT Generation Sandbox“ 

o McAfee MVISION Cloud – komplexní ochrana pro CLOUD 

➢ Živé ukázky  

 

 

 

  

https://www.comguard.cz/aktuality/comguard-vip-customer-workshop


  

   

 

VEČERNÍ POSEZENÍ V MORAVSKÉM SKLÍPKU S UBYTOVÁNÍM 

Po skončení bloku odborných prezentací 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 25. 10. 2019  

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

Děkujeme za pochopení.  

Rodinné 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


  

   

 

  

VIP SECURITY WORKSHOP 

PROGRAM: 

Odborný 

program: 

 

12:00 - 12:30 | Registrace 

 

12:30 - 12:50 | Úvodní slovo ředitele společnosti 

(Karel Klumpner, COMGUARD) 

 

12:50 - 13:10 | Hrozby pod kontrolu pomocí expertní služby ThreatGuard 

Chcete ušetřit čas drahých bezpečnostních manažerů? Nebaví Vás denně procházet desítky 

webových stránek „security alertů“ a CERTů? Nechcete číst o nerelevantních zranitelnostech? Díky 

odbornému týmu ThreatGuard 2.0 budete mít vždy tyto aktuální informace jednoduše  

k dispozici až do Vašeho mobilu a dle Vašeho výběru, pak Vás ani Vaši IT infrastrukturu  

už nic nepřekvapí. 

(Roman Jiráček, COMGUARD) 

 

13:10 - 13:30 | TOP 10 – McAfee MVISION Cloud – komplexní ochrana pro CLOUD 

Přejete si mít jednu řídící konzoli pro endpoint i CLOUD? Chcete mít jednotné politiky DLP pro on 

premise i CLOUD? Zajímá Vás rychlá integrace bezpečnostních politik a řešení do Vaší 

infrastruktury? Díky akvizici technologie Skyhigh (CASB) se McAfee stalo lídrem dynamicky 

rostoucího segmentu bezpečnosti v cloudu. Dle Gartner CASB patří do TOP 10 security projektů 

2019. 

(Martin Votava, COMGUARD) 

 

13:30 - 13:50 | TOP 10 – WALLIX Bastion – Správa privilegovaných PŘÍSTUPŮ 

Představení „agentless“ technologie na správu / řízení, zabezpečení a monitoring privilegovaných 

přístupů ke kritické infrastruktuře. Co se dozvíte? Jak jednoduše a rychle identifikovat 

privilegované účty, spravovat přístupová oprávnění, implementovat Single Sign on, generovat 

reporty i pro audit a mnoho dalšího. Řešení patří do TOP 10 bezpečnostních projektů roku 2019 

dle Gartner. 

(Lukáš Babčický, COMGUARD) 
 

13:50 - 14:10 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 

 
 

14:10 - 14:50 | Evoluce nebo revoluce – na co se můžeme těšit v XG Firewall v18? 

Sophos chystá koncem roku vydat zcela novou verzi populárního XG Firewallu, tentokrát  

s číslovkou 18. Jaké nové funkcionality a změny nás čekají? Dostane se na některé dlouho 

očekávané vlastnosti? A kam se XG firewall bude posouvat? To vše se dozvíte v naší prezentaci 

včetně praktických ukázek funkčních beta verzí. 

(Patrik Müller, Sophos a Petr Konečný, COMGUARD) 

 

14:50 - 15:20 | TOP 10 – Lastline „NEXT Generation Sandbox“ 

Nejpokročilejší NG sandbox dostupný na mezinárodním trhu, kterému neunikne žádný malware 

proudící do vaší společnosti skrze email nebo web. Díky své UNIVERZÁLNOSTI se snadno  

a nenásilně začlení do Vaší infrastruktury a s přehledem nahradí i konkurenční řešení.  

Ukázka možností praktického nasazení. 

(Roman Jiráček, Jakub Mazal, COMGUARD) 

 



  

   

 

15:20 - 15:45 | TOP 10 – Nepřetržité adaptivní řízení rizik a zranitelností (CARTA) 

Zranitelnosti systémů jsou vstupní branou pro malware do sítě a pokud je neudrží společnost  

na patřičné úrovni, tak i sebelepší další vrstvy zabezpečení mohou přijít vniveč. Některé společnosti 

tuto problematiku řeší formou jednorázových projektů (Vulnerability Assesment),  

což problém zranitelností řeší pouze krátkodobě. Představíme si technologii Rapid7 InsightVM  

pro plnohodnotný management zranitelností poskytující kompletní sadu nástrojů pro řízení 

zranitelností v organizaci přehledně, abyste se v kvantu hrozeb neutopili, ale ba naopak jimi propluli 

a zacílili na to nejpodstatnější. 

 (Martin Votava, COMGUARD) 

 
 

15:45 - 16:05 | Přestávka na diskuzi a občerstvení 
 

 

16:05 - 16:25 | Monitoring privilegovaných ZAŘÍZENÍ v praxi – nasazení ObserveIT 

Představení technologie ObserveIT – sofistikovaného systému pro audit v podobě videozáznamů  

a textových logů všech uživatelů přistupujících k monitorovanému zařízení. Projdeme si detailně, 

jak je možné popsat nestandardní chování uživatelů, i jak vypadá následná investigace včetně 

grafické reprezentace rizikovosti uživatelů dle jejich chování. 

(Radim Kupka, COMGUARD) 

 

16:25 - 16:50 | Ochrana e-mailové komunikace pomocí Barracuda 

Elektronická pošta se stala nenahraditelnou součástí firemní komunikace. S tím souvisí také 

rozšiřující se spektrum hrozeb a útoků, jejichž nejčastějším cílem je získání důvěrných informací, 

zasílání nevyžádané pošty nebo šíření virů a jinak škodlivého softwaru. 

(Jan Burian, COMGUARD) 

 

16:50 - 17:00 | Tombola 

 

18:30 - 0:00   | Posezení ve vinném sklípku pro VIP Zákazníky 

 

    

 Změna programu vyhrazena. 

  

 

Za program a realizaci zodpovídá Tomáš Mačica tomas.macica@comguard.cz  

 

Těšíme se na Vaši účast,  

 

Tým COMGUARD a.s.  

marketing@comguard.cz 
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