
 

            Bezpieczeństwo IT - konferencja 
 
 

AGENDA: 

8.30 
 

Rejestracja uczestników, powitalna kawa 

9.00 Otwarcie i prowadzenie konferencji 
Katarzyna Kroczyńska, Security Project Manager, Orion Instruments Polska 

9.10 Jak bezpiecznie zautomatyzować zadania administratora IT 

i zabezpieczać urządzenia końcowe: dystrybucja systemów Windows, 

aktualizacja aplikacji i patch’y, wykrywanie i usuwanie podatności, ochrona i 

przywracanie systemów, danych i ustawień z Baramundi Management Suite, 

Sebastian Wąsik, Country Manager Poland, Baramundi software AG 

9.40 Zarządzanie podatnościami jako kluczowy element zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa 
Adam Gałach, CISSP, CRISC, Prezes Zarządu, 
Galach Consulting Sp. z o.o. 

10.10 Jak ochronić punkty końcowe firmy przed nowymi i zaawansowanymi 
cyberatakami na przykładzie oprogramowania Bitdefender                        
Dariusz Woźniak, Inżynier Techniczny, Marken systemy antywirusowe       

10.40 Zobacz jak dział IT może odnaleźć wspólny język z biznesem! Statlook - 
solidny most nad rwącym potokiem rozdzielającym IT oraz BIZ. 
Inwentaryzacja, audyt, zarządzanie, monitoring, RODO i zdalna pomoc                                                                                               
Piotr Kubiak (A plus C Systems, media-press.tv S.A. Group) 

11.10 Przerwa na kawę 

11.30 Więcej niż SIEM – AlienVault USM – zintegrowane rozwiązanie 
bezpieczeństwa IT, pokaz na żywo systemu AlienVault USM platformy do 
wykrywania zagrożeń, reakcji na incydent i zgodności z regulacjami.  
Idealne rozwiązanie dla firm, optymalne kosztowo, szybkie we wdrożeniu i 
łatwe do zarządzania nawet przez jedną osobę.  
Świetne do zapewnienia bezpieczeństwa również aplikacji chmurowych np. 
Office 365, G Suite (Google Cloud), czy Azure. 

 Dlaczego już pierwszego dnia 46% użytkowników AlienVault 
wykrywa zagrożenia i ma szansę natychmiast na nie zareagować? 

 W jaki sposób wczesne wykrywanie zagrożeń daje czas na 
zorganizowanie odpowiedniej reakcji na incydent? 

 Jak skutecznie wdrożyć AlienVault w ciągu 1 dnia? 

 Jak AlienVault zwiększa skuteczność działań osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo firmy? 

 Jak AlienVault potrafi współpracować np. z rozwiązaniami Fortinet, 
SonicWall, WatchGuard, McAfee? 

 
Piotr Brogowski, Wiceprezes Zarządu Orion Instruments Polska 
Dr inż. Maciej Twardy, Dyrektor Techniczny Bakotech 
 

12.30 Zagrożenia związane z ochroną danych osobowych w bankowości 
elektronicznej 
Marek Lasocki, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, Prawnik, 
Politolog, Safeguard Consulting 
 

13.00 Obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
Katarzyna Gorzkowska - prawnik w kancelarii APLaw 

13.30 Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji 
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