Обучителен семинар

„Одитиране на информационната сигурност“
26-27 януари 2017 г, 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:
 Защита и управление на риска;
 Политики, стандарти, насоки и процедури, свързани с информационната
сигурност;
 Моделиране на заплахи;
 Оценка и анализ на риска;
 Управление на риска - рамки на управление на риска;
 Непрекъсваемост на бизнес процесите и възстановяване на щети;
 Оценка на сигурността;
 Изграждане на системи за защита;
 Комуникационна и мрежова сигурност;
 Управление на идентичността и достъпа;
 Оценка на сигурността и тестване.
ЛЕКТОРЪТ
Станимир Пенелов притежава повече от 20 години стаж в областта
на сървърната администрация (Windows инфраструктури). Той е
Microsoft сертифициран инструктор от 11 години. Специализирал е:
Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 и Microsoft Azure и
Office 365. Провел е множество обучения на ИТ отделите в различни
организации от публичния и частен сектор. Притежава магистърска
степен по Международни икономически отношения от УНСС и по
Компютърни мрежи и разпределени системи от Софийски
университет „Св. Климент Охридски“. Притежава CISCO и vmWare сертификати.
Последователно работи като системен администратор, CISCO специалист и директор
„Комуникационни и информационни системи“. От 2014 г. заема длъжността управител
“Cybercrime Research Academy”. Има участие в множество проекти, свързани с
имплементация на Windows Server 2000/2008/2012 R2 и CISCO, комуникационна
свързаност, оценка на техническо оборудване, изготвяне на техническа спецификация и
на мрежова свързаност.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ:
След приключване на курса, ще можете да:

Използвате политики, стандарти, насоки и процедури при одитиране на
информационна инфраструктура;

Детайлно ще се запознаете с уязвимостите, заплахите и атаките, които влияят на
информационна инфраструктура;

Да разбирате мрежови и компютърни компоненти от информационна
инфраструктура;




Можете детайлно да одитирате сигурността на организация;
Можете да създадете адекватен рапорт - техничечески и обобщен.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ профсионалисти в сферата на вътрешния
одит, които желаят да получат повече познания в областта на одитирането на
информационна инфроструктура и информационната сигурност на организация, както и
всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ ...

Семинарът ще се проведе на 26-27.01.2017 г. в рамките на един ден и половина, в
офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните
вътрешни одитори 11 CPE точки.

Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не
по-късно от 20.01.2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено
преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се
регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще
бъдат уведомени най-късно на 21.01.2017 г.

При отказ от участие, изпратен до 20.01.2017 г. ще получите заплатената от вас
сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50%
от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

