ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA W WARSZAWIE
OFERTA SZKOLENIOWA
➢ TEMAT SZKOLENIA: Bezpieczeństwo pracowników banku spółdzielczego.
➢ TERMIN: 29 października i 5 listopada 2020 r.
➢ PROWADZĄCY: mgr Maciej Karmoliński -Absolwent kierunku Zarządzanie na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie. W branży informatyki śledczej od 15 lat w tym od 10 lat na stanowiskach
kierowniczych. Specjalizuje się w procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Współtwórca wielu prestiżowych projektów z zakresu bezpieczeństwa IT i informatyki
śledczej w kraju i zagranicą. W firmie ForSec pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora
operacyjnego prowadzi szkolenia z bezpieczeństwa pracowników biurowych, analizy
telefonów komórkowych oraz informatyki śledczej, posiadacz certyfikatów CCO i CCPA,
pilot samolotowy.
➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA
1.
Co to jest cyberprzestępczość
2.
Opis funkcjonowania zorganizowanych grup cyberprzestępczych,
3.
Czy naprawdę nam zagrażają,
4.
Czy jestem atrakcyjnym „klientem” dla cyberprzestępcy,
5.
Jakie zyski może mieć cyberprzestępca atakując moje dane
6.
Straty wynikające z udanego ataku na firmę
7.
Rodzaje ataków skierowane w pracowników biurowych
8.
Jak cyberprzestępca dołącza nasz komputer do sieci Botnet
9.
Jak się przed tym bronić
10.
Spam jako niegroźny sposób na groźne ataki
11.
Handel adresami e-mial
12.
Kampanie Phishingowe jako metoda okradania naszych kont bankowych
13.
Opłacalność ataków DoS/DDoS wymierzonych w naszą instytucję
14.
Groźne ataki 0-day - czy istnieje sposób obrony przed nimi
15.
Nieopłacona FV jako sposób przemycenia wirusa do naszego systemu
16.
Skąd cyberprzestępca zna moje hasło
17.
Skanowanie kart płatniczych - gdzie i kiedy ktoś zeskanował moja kartę
18.
Ataki socjotechniczne - czyli niewinne
19.
„Wyłudzanie” danych
20.
Przekazywanie haseł dostępowych współpracownikom
21.
Fizyczne bezpieczeństwo miejsca pracy
22.
Znaleziony pendrive na parkingu jako pozwolenie na atak dla cyberprzestępcy
➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin wykładowych (dwa bloki po 3 godziny).
Szkolenie odbywa się w formie on-line.
➢ CENA SZKOLENIA: 399 zł+ VAT, cena promocyjna dostępna w pakiecie 6 szkoleń 249
zł+ VAT
➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/3760-2/
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