BARRACUDA ACADEMY
se společností COMGUARD
17. 10. 2017, 9:00 – 13:00

(od 8:30 registrace)

Green Garden Hotel *
Fügnerovo náměstí 1865/4 | 120 02 Praha
Rádi bychom Vás pozvali na jedinečný workshop, který pořádáme ve spolupráci se společností Barracuda na
téma:

REAL USE OF

Hlavní přednášející:

PRODUCT

Piotr Nowotarski, Sales Engineer CEE / Barracuda
Wolfgang May, Channel Manager CEE / Barracuda
Milan Antalík, Senior Partner / U-system
Michal Mezera, Senior Security Consultant /COMGUARD

Na připravovaném workshopu se s Vámi podělíme o praktické zkušenosti s nasazením Web Application
Firewall v praxi. Odpovíme si na otázky, v čem je Barracuda WAF lepší než F5? V čem je lepší Barracuda
NG FW než jiná řešení? Naší pozornosti neuniknou ani Email gateway, Message Archiver na use case
České Televize, Office 365 a představíme Vám univerzitní program na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.
Registrovat se můžete zde
Na setkání s Vámi se těší tým společnosti COMGUARD a.s., zástupci společnosti Barracuda a další přednášející
ze společnosti U-system Slovakia s.r.o.

* v blízkosti hotelu je problematické parkování, doporučujeme parkovat na trase metra C a přijet
metrem na stanici IP Pavlova.
COMGUARD a.s.
Sochorova 38
CZ 616 00 Brno
tel. +420 513 035 400
www.comguard.cz

PROGRAM BARRACUDA ACADEMY S COMGUARD
Odborný
program:

08:30 - 09:00 | Registrace
09:00 - 09:10 | Úvodní slovo ředitele společnosti
(Karel Klumpner, COMGUARD)
09:10 - 09:40 | UCM Trnava– Barracuda Academy real case
Případová studie: na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, na Katedře aplikované informatiky a matematiky
kde hledají partnery z podnikatelského prostředí, kteří pomohou přinést praxi do učeben. Studenti oboru
Aplikované informatiky mají od minulého semestru možnost získat zkušenosti s produkty dostupnými v rámci
EDU programu Barracuda. V prezentaci představíme zkušenosti a plány s implementovanými technologiemi
Barracuda a jejich rozšiřování v dalších semestrech.
(Ing. Marek Šimon PhD., U-system Slovakia)
09:40- 10:10 | Použití Barracuda NextGen Firewall
Barracuda NextGen Firewall F-Series je řada hardwarových, virtuálních a cloudových zařízení, které chrání a
rozšiřují rozptýlenou síťovou infrastrukturu. Pokročilé zabezpečení poskytují díky důsledné integraci komplexních
technologií firewallu příští generace, a to včetně profilování aplikací Layer 7, prevence narušení, filtrování
webových stránek, malware a pokročilé ochrany před hrozbami, antispamové ochrany a řízení přístupu k síti.
Vysoce odolnou technologii VPN kombinuje F-serie s inteligentním provozním managementem a možností
optimalizace WAN. To vše umožňuje snížit náklady na linky, zvýšit celkovou dostupnost sítě, zlepšit připojení k
webu a zajistit nepřetržitý přístup k aplikacím hostovaným v cloudu.
(Piotr Nowotarski, Barracuda)
10:10 - 10:40 | Barracuda Web Application Firewall v praxi
V úvodu bude představena metodologie Value Added Services společnosti U-system Slovakia pro nasazování
bezpečnostních řešení. Na základě praktických zkušeností budou prezentovány doporučení pro přípravu nasazení
Barracuda WAF, skutečnosti se kterými je třeba počítat, potenciální problémy, rizika a možnosti řešení vyplývající
z případové studie. Praktické ukázky aplikace Barracuda WAF, krátké srovnání s jinými dostupnými řešeními.
(Ing. Milan Antalik, Ing. Peter Činák PhD., U-system Slovakia)
10:40 – 11:10 | Přestávka na diskusi a občerstvení
11:10 – 11:40 | Barracuda Backup
Efektivní zálohování se s nástupem ransomware stalo naprostou nezbytností úplně pro kohokoliv. Barracuda
Backup nabízí ideální řešení zabezpečeného lokálního, resp. cloudového zálohování, kdy z obou světů si bere a
nabízí to nejlepší pro rychlou obnovu i kompletní zotavení při totální katastrofě. Představíme jednoduše
konfigurovatelné a plně automatizované efektivní řešení typu "nastav a zapomeň".
(Michal Mezera, COMGUARD)
11:40 - 12:10 | NEXT ROADMAP a portfolio společnosti Barracuda
Produktové novinky v nejbližší budoucnosti. Shrnutí produktového portfolia společnosti Barracuda.
(Piotr Nowotarski, Barracuda)
12:10 - 12:40 | Archivace e-mailů ve společnosti Česká televize
Barracuda Message Archiver - integrované hardwarové a softwarové řešení pro archivaci emailové

komunikace, které automaticky ukládá a indexuje všechny emailové zprávy v reálném čase, zároveň
je ale okamžitě zpřístupňuje pro rychlé vyhledávání a obnovování uživatelům. Use case – Archivace emailů ve společnosti Česká televize shrnuje celý proces výběru, implementace a testování až po zkušenosti
s využitím řešení Barracuda Message Archiver.
(René Pisinger, Česká televize)
12:40 - 13:00 | ZÁVĚREČNÁ DISKUZE A TOMBOLA

Změna programu vyhrazena.

