SKAZANI NA SOAR
Security Case Study (SCS) - 2019
coroczna konferencja dotycząca
bezpieczeństwa teleinformatycznego
SCS to konferencja
organizowana przez
praktyków, ludzi, którzy na
co dzień zajmują się
zagadnieniami
bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
gotowych do dzielenia się
swoim doświadczeniem i
wiedzą. SCS to także
doskonałe miejsce do
wymiany poglądów i
doświadczeń.

Orion Instruments jest
Partnerem tego wydarzenia,
na którym wraz z firmą
DFLabs – wiodącym
producentem rozwiązania
SOAR (Security
Orchestration, Automation
and Response),
prezentować będziemy
zalety zastosowania
platformy tej klasy,
zwłaszcza w powiązaniu
z systemami SIEM.

Konferencja będzie okazją do spotkania z:

Dario Forte
ZAŁOŻYCIEL I CEO DFLABS
ŚWIATOWEJ KLASY EKSPERT W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Dario posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie
reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa; jest ekspertem
w zakresie rozwiązań SOAR (Security Orchestration,
Automation and Response).
We włoskiej policji stworzył zespół do zwalczania
przestępczości cybernetycznej. Pracował w USA jako ekspert
wielu agencji federalnych, takich jak NASA i Departament
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (US Department of Homeland
Security). Ukończył m. in. Harvard Business School, posiada
certyfikaty CFE, CISM i CGEIT, jak również tytuł MBA; był
wykładowcą bezpieczeństwa informatycznego i informatyki
śledczej na Uniwersytecie w Mediolanie.
Jest jednym ze współredaktorów standardów ISO związanych z
cyberbezpieczeństwem: 27043, 27035 oraz 30121.

11-13 września 2019
Hotel Sound Garden
ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Bezpłatny pakiet korzyści SOAR
Zbierz potwierdzenia udziału we wszystkich organizowanych w
ramach SCS przez Orion Instruments i DFLabs wydarzeń SOAR,
odwiedź nasze stoisko i skorzystaj z pakietu dodatkowych
korzyści:
4h konsultacji inżyniera DFLabs w zakresie przeglądu
procesów i przypadków użycia pod kątem ich automatyzacji
w IncMan SOAR;
8h konsultacji w zakresie dostosowania Runbooków i
Raportów do potrzeb i wymogów organizacji;
16h wsparcia lokalnego w miejscu instalacji w trakcie PoC;
2h szkolenia z tworzenia integracji systemu SOAR z
rozwiązaniami używanymi w organizacji;
5% upustu od wyceny końcowej systemu DFLabs IncMan
SOAR dla zamówień złożonych do 10 września 2020 r.

Nazwa firmy:

DFLABS WORKSHOP: A DEEP DIVE
INTO SECURITY ORCHESTRATION,
AUTOMATION AND RESPONSE (SOAR)
11 września, środa – godz. 8:00 - 14:00
Podpis:

The Marriage Between SIEM and SOAR
Dario Forte, DFLabs
12 września, czwartek – godz. 12:20,
sesja SCS OPEN Symphony
Podpis:

Skazani na SOAR
Piotr Brogowski, Orion Instruments
12 września, czwartek – godz. 15:00,
sesja SCS Elevator Pitch
Podpis:

Przez cały czas trwania konferencji
Orion i DFLabs czekają na was przy
stoisku w sali wystawowej EXPO
Podpis:
Więcej informacji o platformie SOAR DFLabs:
https://www.orion.pl/soar/

