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Elektronický obĕh informací ve fi rmĕ 
GigaCon 

12. února 2008 
Praha

Konference se zabývá nejnovĕjšími technologiemi pro elektronické zpracování, ukladání a sdílení informací ve fi rmĕ. 

TÉMATICKÉ OKRUHY PŘEDNÁŠEK:
• OCR/OMR systémy
• faxové systémy
• inter/intra/extranet
• mobilní řešení
• správa obĕhu dokumentů
• systémy archivace dokumentů
• hromadný výtisk
• PKI – elektronický dokument
• workfl  ow
• CRM
• systémy týmové spolupráce

Konference je urena pro:
• široký kruh příjemcŭ, kteří používají nebo plánují zavést technologie elektronického zpracování, ukládání, sdílení a obĕhu informací
• informatické, bankovní, telekomunikační, pojištovací, logistické, energetické, obchodní, administrativní, prŭmyslové branže
• osoby, které jsou odpovĕdné za selekci a nákup nových produktŭ a technologií, za projekty, provozování a vývoj systémŭ obĕhu informací ve fi rmách a institucích: členy 

představenstva, šéfy IT oddĕlení, vedoucí projektŭ, členy projektových skupin, inženýry systému, správce systému, analytiky.

IT Underground 27.-29. února 2008 
Praha

Bude to již 10. ročník konference IT Underground v Evropě, a 4. v České republice. IT Underground 2008 je konference a worshop, během kterých se světové autority podělí 
o svoje znalosti a zkušenosti na téma ochrany informačních systémů a zabezpečení proti útokům. IT Underground 2008 bude největší konference svého druhu v České 
republice. Chceme zajistit vysokou úroveň konference, proto zveme nejlepší odborníky ze světa, a také jsme rozšířili agendu o workshopy. 

IT Underground 2008 bude pro účastnické fi rmy místem kontaktu s potenciálním zákazníkem a příležitostí k prezentaci předností svých řešení. Pro účastníky to bude 
příležitost ke srovnání nábízených produktů a setkání s odborníky, a také možnost k praktickému seznámení se s různými metody útoku.

Během konference IT Underground 2008 shromáždíme kolem 100 \osob, které sezabývají bezpečností systémů a zajímají se o nejnovější řešení v oblasti metod prolomení 
zabezpečení a ochrany proti vetřelcům. K účasti zveme programátory, správce, lidi, kteří se profesionálně zabývajísystémy IT, i uživatele systémů Linux a Windows 2000/XP/
2003.
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Kongres Bezpečnosti Sítí GigaCon 2. dubna 2008 
Praha

Konference bude doprovázet velká prezentace řešení a produktŭ z oblasti bezpečnosti sítí.

Témata
• Firewall & VPN GigaCon
 Technologie chránící sít’ jsou nyní podstatné prvky obrazu informační infrastruktury každé společnosti. IDS, IPS, VPN, Firewall... Jaké řešení může nabídnout vaše fi rma? 

Proč by je mĕl zákazník zvolit? 

• Network Security GigaCon
 Zvyšující se počet trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu nutí k vážnému zamyšlení nad bezpečností počítačových sítí.
 Trh produktů a služeb souvisejících s bezpečností je tak velký, že je pro zákazníka náročné se rozhodnout. Máte výjimečnou příležitost ukázat přednosti vašich řešení.

• Secure Mail GigaCon
 Elektronická pošta je dnes ve vĕtšich fi rmach podstatným prostředkem komunikace, proto je tak důležité, aby její používání bylo maximálnĕ bezpečné a nepodléhalo 

záplav spamu. Máte nĕjaká řešení problému spamu, phishingu, které byste chtĕli potenciálním zákazníkům ukázat?

Kongres je určen pro:
• pracovníky, kteří jsou zodpovĕdní za strategii a udržení bezpečnosti ve fi rmách , správce bezpečnosti, pracovníky rozhodující o koupi a užívání produktů a řešení z oblasti 

bezpečnosti, fi rmy, které používají internet, elektronickou poštu, internetové platby atd., fi rmy a společnosti z informatické, telekomunikační, bankovní, pojištovací, 
logistické i energetické branže i pro administrativu a veřejnou správu.

Network GigaCon 22. kvĕtna 2008 
Praha

Konference je přehledem dostupných prostředí a řešení, které jsou nutné k efektivní tvoření moderních informatických sítí. Pro účastnické fi rmy je to příležitost kontaktu 
s potenciálním zákazníkem, prezentace výhod a možností promovaných řešení. Pro účastníky konference je to příležitost srovnání a hodnocení prezentovaných produktů, 
setkání a diskuse s odborníky.

Konference je určena pro:
• osoby, které jsou zodpovědné za selekci a nákup nových produktů a technologií, zařízení a vývoj teleinformatických systémů, šéfy IT oddělení, inženýry systémů
• široký kruh fi rem, které využívají tyto sít’ové technologie – z informatické, bankovní, fi nanční, průmyslové, telekomunikační, administrativní oblasti. 
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Systémy pro podniky GigaCon   17. června 2008 
Praha

Hlavním cílem této konference je představit dostupné produkty pro efektivní a moderní spravování fi rmy. Jde o přehled řešení pro malé, střední a velké podniky.

NÁVRHY TÉMAT PŘEDNÁŠEK:
• správa a obĕh dokumetů a informací
• bezpečnost informačních systémů a ochrana dat
• ERP/MRR systémy
• mobilní systémy
• zpracování dat, datový sklad- platformy a aplikace
• CRM
• telekomunikační systémy
• Internet, extranet
• řešení pro malé a střední podniky

Konference je určena pro:
ředitele, majitele fi  rem, obchodních a výrobních ředitelŭ, ekonomŭ, IT specialistŭ i pracovníkŭ z informatické, telekomunikační, bankovní, fi nanční nebo administrativní 
oblasti.

Bezpečnost a spolehlivost informačních systémů GigaCon  23. září 2008 
Praha

Bĕhem konference budou prezentovány nejnovĕjší řešení a technologie, které zajiští Vaší fi rmĕ vysokou bezpečnost a mimořadnou spolehlivost informačních systémŭ.

NÁVRHY TÉMAT PŘEDNÁŠEK:
• spravování bezpečnosti informace
• nástroje bezpečnostního auditu (skenery), systémy detekce průniku
• software a šifrující zařízení
• systémy pro správu identit uživatelů, kontrola přístupu
• systémy fi rewall a VPN
• software a antivirové systémy
• servery sítových služeb
• clusterová řešení
• bezpečnost a spolehlivost databáze
• fyzická ochrana infrastruktury systémů s kritickým významem
• velkokapacitní zařízení a systémy

Konference je urena pro:
Uživatelé systému a osoby, které rozhodují o koupi a použivání jednotlivých produktů a řešení, pro odborníky z informatické, telekomunikační, bankovní, pojištovací, 
logistické, energetické branže.
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Software Testing Fundamental
workshop

Software Testing Fundamental se zaměřují na pár vybraných témat, které – jak víme ze zkušenosti – stojí za pozornost, protože jsou často velmi důležité. Školení jsou určena 
pro osoby, které se profesionálně zabývají testováním softwaru a osoby, které mají v této oblasti zkušenosti.

Níže představujeme témata školení
1. Popis základních technik výběru testovacích metod
2. Kritéria zakončení testování
3. Testy vydatnosti
4. Způsoby zmenšení počtu konfi gurací v konfi guračních testech
5. Testy užitečnosti
6. Bezpečnostní testy
7. Metody popisu a organizace náhodných událostí
8. Testování na základě modelu změny stavů
9. Automatické testy: GUI a architektura testových programů

Zajištění kvality je oblastí softwarového inženýrství, která se v posledních letech vyvíjí velmi dynamicky – stále více fi rem si uvědomuje klíčovou roli kvality k dosažení  úspěchu 
na trhu. Zejména důležitý je test – dříve opomíjený nebo používaný příležitostně. Dnes vyžaduje stále větší počet vzdělaných odborníků. V Evropě certifi kát ISEB/ISTQB SW 
Testing Foundation Certifi cate získalo již více než 20.000 osob. V Polsku Software Konferencje – jediný dodavatel akreditovaných školení na tento certifi kát –  vyškolil několikset 
osob. Vedeme také školení v oblasti spravování testování,  odborných testovacích technik a nástrojů podporujících testování. Školení můžou být přizpůsobené požadavkům 
klienta a jeho testovacího procesu. V budoucnosti plánujeme také školení na vyšší stupeň certifi kátu SW Testing Professional Certifi cate.

Opis poszczególnych cykli organizowanych przez nas spotkań:
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Junior Project Manager
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