
13:00 13:02 Uvodni nagovor

13:02 - 13:20 Operativni center kibernetske varnosti kot najvišji nivo zaščite
Dalibor Vukovič, produktni vodja – specialist za kibernetsko varnost,
Telekom Slovenije

13:20 - 13:33 Kibernetska varnost – kako jo nasloviti pri delu od doma in
podpori skupinskemu delu, 
Uroš Majcen, vodja varnostno operativnega centra, S&T

 13:33 - 13:46 Vsi stebri kibernetske obrambe, med krizo in tudi sicer
Matevž Mesojednik, vodja varnostno operativnega centra, NIL

13:46 - 13:59 Obvladovanje kibernetskih groženj v izrednih razmerah
Andrej Rakar, tehnični vodja informacijske varnosti, SIQ

13:59 - 14:12 Varnostne politike in delo s službenimi sredstvi izven
prostorov podjetja, 
Andrej Orel, Chief Management Systems Officer, Better

14:12 - 14:25 Kibernetski kriminal nad omreženimi napravami – primeri iz
prakse, 
Žiga Podgoršek ,vodja informacijske varnosti, ICS institut

14:25 - 14:50 Okrogla miza z Q&A

PROGRAM PRIJAVA

Zakaj OCKV predstavlja najvišji nivo zaščite?

Spletni seminar
Kibernetska (ne)varnost v času krize

22.10.2020, od 13. ure do 14.50 ure

Se podjetja zavedajo kibernetskih tveganj? Kakšne kibernetske nevarnosti
prežijo na nas? Kako se zaščititi pred njimi? Kako čim bolj zmanjšati našo
izpostavljenost pred napadi?

Kriza je zaradi korona virusa povzročila izjemno hitre spremembe v načinu dela in v
uvajanju digitalnih orodij. In bolj ko se družba digitalizira, več je prostora za napade,
večja so tveganja in večje posledice napadov. Manjša in srednja podjetja pa se še vedno
premalo zavedajo vseh nevarnosti in groženj, ki jim pretijo.

Dalibor Vukovič, produktni vodja – specialist za kibernetsko varnost, Telekom
Slovenije d.d., bo predstavil delovanje Operativnega centra kibernetske varnosti
(OCKV). Pogledali si bomo zakaj OCKV predstavlja najvišji nivo zaščite, kako z
OCKV zajemamo in obravnavamo dogodke, kako se odzivamo na kibernetske

napade, zagotavljamo revizijske sledi, znižujemo operativna tveganja in še
mnogo več.

*Spletni seminar je namenjen malim in srednjim podjetjem, katera si želijo izboljšati
kibernetsko varnost.

AGENDA:

_______________________________________________________________________

Vljudno vabljeni!
Spletni seminar je brezplačen, potrebno se je prijaviti preko spodnjega obrazca.

ORGANIZATOR

ZLATI  PARTNER

Združenje za informatiko in telekomunikacije
Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
tel: 01 5898 000

e: zit@gzs.si

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate
njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko
kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
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