AZ ELŐADÁS CÍME

10:00

Megnyitó

10.15

A Biztonsági 1x1 I. rész

11:15

Amatőr operatőrök

11.45

Védd magad!
(és az adataidat is)

Nem vagyok olyan gazdag, hogy
olcsót vegyek!

14:15

Tudd, kire bízod az értékeid!

14:45

Végzetes szivárgás – amikor a termelő üzem a saját kapuin távozik

Tudnivalók, érdekességek és buktatók a biztonság világából.
Standardok, jogszabályi csapdák, tenderezés és beszerzési trükkök,
az átvilágítások tapasztalatai

Papp Róbert egyesületi titkár
Magyar Biztonsági Fórum

A CCTV rendszerek kiválasztása és helyes alkalmazásuk.
Hány és hány felesleges és kihasználatlan kamera van, s még sincs értékelhető kép
az eseményről? Bizony akkor derül ki, hogy mi mire jó, ha azt élesben használják!

Bata Miklós
ügyvezető ASPECTIS

A személyes adatok védelme, információs önrendelkezés,
a témakör érdekességei és buktatói.

Dr.Pataki Gábor
adatvédelmi szakjogász
Molnár Gábor
ügyvezető L-TENDER Consulting

A plombálás és jelöléstechnika lehetőségei és csapdái.
Hol van már a műanyag plomba és a gyurmapecsét! RFID technológia
és nanotechnológia a plombálásban.

Noth Péter ügyvezető
MegaFortris

Miért választja egyre több multi a DIDb módszerét, s miként lett elérhető
a kis és közepes cégeknek is ez a humánfaktor-kockázat csökkentésére
kidolgozott egyedülálló megoldás? Jöjjön el és megtudja!

Muray Melinda
ügyvezető igazgató
SECTRAN Backoffice Kft.

A gyár 1,5 millió eurós költséggel épült, 400 embernek adott munkát. Profitot is
termelhetett volna, ha nem fogyott volna el szép lassan belülről.
Vereségek és győzelmek – Biztonságtechnika és szakértelem.

Solymár Zoltán
Z&Z Biztonságtechnika Kft.

KÁVÉSZÜNET

15:00
15:50

Digitális adatok
a kapunknál

Papírmentes őrszolgálat
Vajon hány köbméter papír fogy teljesen feleslegesen a portaszolgálatoknál?
S milyen egyszerű is ennek kiváltása egy olcsó szoftverrel…

Ugrin Botond
ISED fejlesztőmérnök Zuben.hu
Kft.

16:20

IT biztonsági trendek, stratégiák

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül
vesz erőt az ellenségen!” (Szun Ce: A háború művészete)

Fábián Zoltán, B2B ágazatvezető,
Computerworld

16:50

Tájékoztató

Ismertető a további programokról

MBF

17:00

NETWORKING

Kiállítók megtekintése, ismerkedés, szakmai beszélgetések

GÁLAVACSORA

19:30

2013. november 21. - csütörtök

Üdvözlés, a program és egyéb hasznos tudnivalók ismertetése

Németh István
biztonsági igazgató
IBM Data Storage
System Kft.
levezető elnök

EBÉDSZÜNET

12:15
13:30

AZ ELŐADÓ

Érkezés, regisztráció, a szobák elfoglalása, reggeli frissítők elfogyasztása

08:00

2013. november 20. - szerda

AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

09:00

Warm up

09:15

A megregulázott ügynök

09:45

Szív-sűrít-benntart-kipufog

10:20

Él-e még az erő?

Üdvözlés, a napi program és további tudnivalók ismertetése

Németh István
biztonsági igazgató
IBM Data Storage
System Kft.
levezető elnök

Légügyi biztonság - engedélyezési folyamat és a megfelelés feltételei

Imre Sándor
biztonsági igazgató
DHL Express

Szubjektív előadás a mai biztonságról a kamion sofőrök és speditőrök szemszögéből , saját esettanulmányaival fűszerezve

Uitz Kata és Bognár Gergely
cégvezető
Door To Door Express Kft

Őrszolgálatok, szolgálatkész őrök

Horváth László
OS Security Kft.

KÁVÉSZÜNET

10:50
11:20

Hazugság vagy vizsgálat?

Minden, amit a poligráfról tudni érdemes

Kerekes Tamás
pszichológus, poligráf szakértő

11:50

A Biztonsági 1x1 II. rész

Tudnivalók, érdekességek és buktatók a biztonság világából.
Standardok, jogszabályi csapdák, tenderezés és beszerzési trükkök,
az átvilágítások tapasztalatai.

Papp Róbert egyesületi titkár
Magyar Biztonsági Fórum

12:20

Záróbeszéd

12:30

Majoros Gábor elnök
Magyar Biztonsági Fórum Egyesület

EBÉD

