Novo in ekskluzivno v Sloveniji - izobraževanja s poljsko varnostno
strokovnjakinjo Paulo Januszkiewicz v Kompas Xnet-u
Z največjim veseljem vam sporočamo, da smo dodali na naš urnik
Masterclass izobraževalne vsebine podjetja CQURE, katere
ustanoviteljica in glavna izvršna direktorica je Poljakinja Paula
Januszkiewicz.
Simpatična Paula Januszkiewicz je poznana kot revizorka IT-varnosti,
nadzornica penetracijskih testov, MVP-strokovnjakinja na področju
varnosti v podjetjih, uveljavljena pa je tudi kot Microsoft Security
Trusted Advisor. Za seboj ima na stotine varnostnih projektov, med
drugim tudi v različnih vladnih organizacijah. Med občinstvom je
prepoznana kot vrhunska predavateljica, ki izobražuje na številnih seminarjih in konferencah širom
sveta (Microsoft Ignite (ocenjena z no. 1 med 1100 govorci), TechEd, North America, TechEd Europe,
TechEd Middle East, RSA, TechDays, CyberCrime, Microsoft NTK konferenca,…), napisala pa je tudi že
veliko člankov na temo Windows Security. Je avtorica knjige o Threat Management Gateway 2010 in
že pripravlja novo. Dostop ima do izvorne kode operacijskega sistema Windows!

Metoda dela:
Vsa njihova Masterclass izobraževanja, ki smo jih vključili v naš program so v obliki delavnic – saj je
to edini način, da v času usposabljanja prejmete čim več izkušenj.

Komu je namenjeno izobraževanje
Vse delavnice lahko opišemo kot Level +, kar pomeni, da so stopnjo ali več, višje od standardnih
tečajev. Izobraževanja CQURE Academy so primerna za vse MOC udeležence ali udeležence
podobnih »masterclass« tečajev s podobnih področjih.

Več informacij
Podrobni opisi posameznih tečajev in kakšno predznanje je priporočeno, se nahaja na naši spletni
strani http://www.kompas-xnet.si. Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi preko E: info@kompasxnet.si ali T: 01 5136 900.

Ker moramo izvedbo posameznega tečaja potrditi vsaj 5 tednov pred pričetkom, smo že pričeli z
zbiranjem prijav. Število mest je omejeno. Vabljeni k rezervaciji vašega sedeža.

HSWI: Kombo Hacking Windows Infrastructure and Securing Windows Infrastructure
Termin: 16. – 20. oktober 2017
Predavateljica: Paula Januszkiewicz
Izredno intenzivna delavnica, na kateri si pogledamo, kaj je v infrastrukturi nastavljeno narobe in kako se lahko
to zlorabi, da nekdo pridobi dostop. Na podlagi tega se kasneje naučimo, kako se pred tem zavarovati.
Varnostnim tematikam so namenjeni trije dnevi, obdelali pa bomo kako se zavarovati pred različnimi napadi in
grožnjami, ki se pojavljajo zaradi slabe konfiguracije. Varnostne tematike se lepo dopolnjujejo s “hekerskim”
delom, saj najprej vidimo težavo, nato pa ublažimo njene posledice.

HSS: Hacking and Securing SQL Server
Termin: 31.julij - 4.avgust 2017
Predavatelj: Michael Jankowski – Lorek
Odlična delavnica o zavarovanju SQL Serverja in o varnem upravljanju s podatkovnimi bazami. Delavnice bi se
moral udeležiti vsak izkušen razvijalec ali administrator podatkovnih baz.

FOR: System Forensics and Incident Handling
Termin: 28.avgust - 1.september 2017
Predavatelj: Paula Januszkiewicz ali Greg Tworek
Odlična delavnica za vse, ki bi se radi ukvarjali s forenziko. Namenjena je udeležencem, ki že imajo nekaj podlage
iz forenzike. Tekom dni bomo iskali ter zbirali dokaze in reševali primere. Zelo uporabno za varnostne oddelke v
podjetjih in pa seveda za policijo.

TTW: Troubleshooting and Monitoring Techniques for Windows Infrastructure – From
Zero to Hero
Termin: 4. - 8. september 2017
Predavatelj: Paula Januszkiewicz ali Greg Tworek or Kamil Bączyk
Intenzivno izobraževanje, ki je nujno za vsakega IT Pro-ja ali razvijalca na svetu. Naučili se bomo različnih tehnik
odpravljanja težav ter kako k nastalim težavam sploh pristopiti. Zagotovo nekaj, kar pride vsakemu prav.

ADF: Administering and Configuring Active Directory Federation Services and Claims
Termin: 25. - 27. september 2017
Predavatelj: Chris Pietrzak
Odlična delavnica, ki pokriva nekoliko specifično tematiko – kako združiti storitve (services) dveh organizacij.
Kako nastaviti, da se lahko v aplikacije naših partnerjev povežemo s svojimi poverilnicami– na podlagi zaupanja
(trust). To uporablja že skoraj vsako vsaj srednje veliko podjetje (ali pa o tem še razmišlja). Delavnica se lahko
podaljša za 2 dni, da se naučimo vzpostaviti federacijo med več organizacijami.

PTC: 360° Penetration Testing Course
Termin: 2. - 4. oktober 2017
Predavatelj: Paula Januszkiewicz or Chris PIetrzak
Trije dnevi posvečeni “hekanju”. Delavnica se v popolnosti posveča pridobivanju dostopa ter nauči različnih
pristopov, tehnik ter uporabe različnih orodij, povezanih s testi vdiranja. Ta delavnica ima drugačen pristop kot
Hacking Windows Infrastructure. Medtem ko se na tisti delavnici posvečamo pomanjkljivim nastavitvam, ki
izvirajo iz organizacije same, se v tej delavnici obnašamo kot dejanski hekerji in iz ničle skušamo pridobiti dostop
do organizacije.

