
Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom vás jménem společností  
NOVICOM a jeho partnerů – společností Flowmon 
Networks a AGORA plus, pozvali na další ze 
seminářů věnovaný konceptu Aktivní bezpečnosti 
sítě, připraveného společně s dalšími členy sdružení 
Network Security Monitoring Clusteru (NSMC).

V průběhu semináře se dozvíte aktuální informace 
o možnosti zajištění Kybernetické bezpečnosti 
vaší organizace v souladu s posledními trendy  
a legislativními požadavky (zákon o kybernetické 
bezpečnosti – ZoKB). 

Dozvíte se, v čem je koncept Aktivní bezpečnosti 
sítě unikátní a co přináší navíc od běžných 
postupů řešících oblast IT bezpečnosti většinou 
pouze partikulárně, v rámci funkčních vlastností 
jednotlivých bezpečnostních produktů.

Seminář se zaměří především na klíčové prvky  
tohoto konceptu, tedy nástroje pro zajištění 
komplexní IP adresní správy s integrovaným 
řízením přístupu do sítě – DDI/NAC (AddNet)  
a behaviorální analýzy sítě – NBA (FlowMon ADS).  
To bude tentokráte doplněno zajímavými 
doplňkovými řešeními na straně ochrany perimetru 
nebo pro zvýšení odolnosti a provozní spolehlivos- 
ti virtuálních prostředí.

Zajímavým doplňkem může být pro mnohé cenný 
praktický návod vypracovaný odborníky z NSMC, 
jak se k problematice kybernetické bezpečnosti  

a ZoKB postavit a to nejenom po stránce tech-
nologické, ale i procesně-organizační. To bude 
doplněno o informace o aktuálních dotačních 
programech v této oblasti.

Unikátní DDI/NAC systém – AddNet společnosti 
NOVICOM je určen pro správu a zabezpečení 
rozsáhlých sítí, kde je vyžadována vysoká míra 
provozní spolehlivosti. Integruje v sobě DDI nástro-
je pro IP správu (Adresní plánování, DHCP, DNS),  
L2 monitoring, NAC (řízení přístupu do sítí) a řízení 
BYOD zařízení.

FlowMon ADS společnosti Flowmon Networks  
slouží k měření a analýze provozu datové sítě, 
odhalování provozních a bezpečnostních problémů 
a anomálií, zvýšení bezpečnosti, eliminaci nežádoucí 
aplikací, zjednodušení identifikace příčin problémů  
a celkovému zjednodušení správy datové sítě. 

Společnost AGORA plus v rámci semináře představí 
přehled produktů a výkonných řešení od společnosti 
Dell - Sonicwall, jak Next-generation firewall pro 
ochranu sítě, tak Secure mobile access na ochranu 
přístupů ze všech mobilních platforem.

AGOROu plus bude zároveň stručně představen 
nástroj Runecast, který proaktivně analyzuje 
virtuální infrastruktury a na základě vlastních 
expertních analýz poskytuje informace o hrozbách.

Produkty společností NOVICOM a Flowmon 
Networks vám v rámci setkání budou představeny 
v živých ukázkách.
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Kdy? Kde?
v prostorách Hospodářské komory 
hl. m. Prahy,
v Praze 1, Nám. Franze Kafky 7

- nedaleko Staroměstského náměstí.

2. prosince 2015

Partneři semináře jsou:

Program
13:00 – 13:30
Registrace + káva na přivítanou
13:30 – 13:50
Přivítání a koncept Aktivní bezpečnosti sítě
13:50 – 14:10
Jak budovat kybernetickou ochranu organizace (NSMC)
14:10 – 14:30
Dell Sonicwall - bezpečnost perimetru bez kompromisů 
(AGORA  plus)
14:30 – 14:40
Zodolněte svou virtuální infrastrukturu díky Runecast 
(AGORA  plus)
14:40 – 15:00
Přestávka na kávu
15:00 – 15:30
AddNet (NOVICOM)
15:30 – 16:00
FlowMon ADS (Flowmon Networks)
16:00 – 16:30
Praktické ukázky (AddNet, FlowMon ADS a SOC) 
a diskuse
16:30 – ?? 
Ochutnávka vín spojená s výkladem someliéra. Zároveň
je možnost volně diskutovat se zástupci společností 
NOVICOM, Flowmon Networks, AGORA plus  a NSMC

Na závěr prezentace se můžete 
těšit na ochutnávku kvalitních vín,
která bude doprovázena odborným 
výkladem someliéra.

Registrace posílejte
do 30. 11. 2015
na email
marketing@novicom.cz
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