
Aké sú najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti a ako chrániť IT ekosystém, firemné dáta a prístupy
vo firmách? Aké sú praktické skúsenosti z monitoringu, analýzy a vyhodnotenia všetkých

bezpečnostných incidentov vo firemnej sieti?

Technologickí experti Vám predstavia živé ukážky v oblasti zraniteľnosti koncových zariadení,
systémov a sietí a podelia sa o praktické skúsenosti z implementácie nedávnych projektov. 

9:00 - 9:10 Privítanie a predstavenie ASBIS teamu pre značku Check Point. Igor Zeman, ASBIS

9:10 - 9:40 Horúce TECH trendy a novinky. Andrej Aleksiev, Check Point

8:30 - 9:00 Ranná káva

9:40 - 10:10 Koncové zariadenia a ich kritické oblasti zraniteľnosti. ŽIVÁ UKÁŽKA. 
Monitorovanie, analýza a vyhodnocovanie všetkých bezpečnostných incidentov v sieti.

Ako sa správa nakazený súbor na nechránenom a na chránenom počítači? Praktická

ukážka zabezpečenia koncových zariadení pomocou Sandblast technológie určenej

na ochranu siete a end-pointov.  Andrej Mišík a Filip Olejník, ASBIS

10:10 - 10:40 Ako jednoducho nahnevať užívateľov prostredníctvom USB kľúča
alebo scriptkiddies. ŽIVÁ UKÁŽKA.
Predstavíme zaujímavý nástroj, ktorý je komerčne dostupný a slúži predovšetkým pentesterom

v oblasti sociálneho inžinierstva. Zákutia a úskalia týchto útokov, ich kúzlo a predovšetkým

obmedzenia. Ako sa takýmto útokom zabrániť v praxi? Tomáš Vobruba, Check Point

11:00 - 11:30 Zraniteľnosť Bluetooth pripojenia. Ako hacknúť Bluetooth zariadenia
aj v domácich podmienkach? ŽIVÁ UKÁŽKA
Ako odpočúvať komunikáciu a ako tieto dáta analyzovať aj bez investícií do drahého profesionálneho

hardvéru? Živá ukážka sniffing, hijacking a jamming. Trendy a praktické triky pri analýze BLE.

Juraj Belko a Juraj Nemeček, TEMPEST

11:30 - 12:00 Bezpečnostné riešenie z pohľadu spolupráce
rôznych technologických platforiem. ŽIVÁ UKÁŽKA
Ako priniesť to najlepšie zo všetkých platforiem konceptu integrovaného bezpečnostného ekosystému?

Ukážka integrácie platformy R80.20 od Check Point s ďalšími technológiami v rámci bezpečnostného

konceptu. Čo funguje a čo nefunguje v praxi? Skúsenosti z nedávno realizovaných projektov. 

Filip Fiala, Ixperta

12:00 - 12:30 Hackeri vo vašej sieti? Dostaneme ich! ŽIVÁ UKÁŽKA
DECEUS je inteligentný systém, ktorý v rámci siete distribuuje monitorované návnady a pasce.

Keď sa útočník bude snažiť využiť niektorú z pascí, IT administrátori sú o tejto skutočnosti okamžite

informovaní. Ako tieto technológie fungujú a aké sú s nimi skúsenosti v praxi? 

Peter Roth, Anasoft

12:30 - 13:30 Čas na dobrý obed a networking 

10:40 - 11:00 Čas na dobrú kávu a snack

Konferencia HackFest pre všetkých
tech nadšencov je späť! 
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