KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor informatiky
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

POZVÁNKA
na odborný seminář pro příspěvkové organizace kraje Vysočina
zaměřený na virtualizaci a síťovou bezpečnost

Vážená kolegyně,
Vážený kolego,
v souvislosti s připravovaným zveřejněním první výzvy dotačního titulu podpory rozvoje ICT
příspěvkových organizací kraje Vysočina dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/10 si Vás
dovoluji pozvat na seminář pro potencionální žadatele z tohoto dotačního titulu. Seminář pořádá
odbor informatiky ve spolupráci s odbornými firmami. Tématicky bude zaměřen na oblast
virtualizace, bezpečnosti ICT a zálohování. Absolvování semináře Vám umožní připravit
kvalitní projekty předkládané v rámci realizace ICT Standardu.
Seminář se bude konat 4. února 2011 od 9:00 hod na KrÚ kraje Vysočina v Jihlavě (zasedací
místnost B 3.16).
Předběžný program semináře:
dopolední část – téma virtualizace:
o 09:00 hod – zahájení, úvodní informace k dotačnímu titulu
o 09:15 hod – předpoklady pro virtualizaci serverů, desktopů; datová úložiště
o 10:15 hod – prezentace funkčího řešení v oblasti virtualizace
o 11:00 hod – blok věnovaný účastníkům pro vlastní prezentace z oblasti virtualizace
o 12:00 hod – oběd (individuálně)
odpolední část – téma bezpečnost:
o 13:00 hod – úvod do odpolední části
o 13:15 hod – síťová bezpečnost, strategie bezpečnosti
o 14:00 hod – eCrime
o 14:30 hod – prezentace bezpečnostních systémů AntiX,firewally, NAC, NAP, IPS
typová řešení
o 15:30 hod – předpokládané ukončení akce
V rámci programu Vám nabízíme možnost prezentace vlastních zkušeností z oblasti virtualizace,
v případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte Radka Brychtu z odboru informatiky (tel.
564 602 322, brychta.r@kr-vysocina.cz) ohledně rozsahu a zaměření příspěvku.
Vaši účast na semináři, prosím, potvrďte emailem Martině Rojkové z odboru informatiky
(564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz).
S pozdravem
Petr Pavlinec
vedoucí odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina
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