∆ελτίο Τύπου 5/10/2007
ΣΤΙΣ 26/11 πραγµατοποιείται το HISP Certification Course από την
BESECURE

Το Holistic Information Security Practitioner Certification Course διοργανώνεται στο
Athens Metropolitan Hotel µέσω της εταιρείας BESECURE. Είναι ένα ολιστικό
πρόγραµµα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που παρέχει πρακτική γνώση εφαρµογής
βέλτιστων πρακτικών ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Ελέγχου Συστηµάτων
Πληροφορικής και Συµµόρφωσης µε κανονισµούς και νοµοθεσίες. Η εκπαίδευση
καλύπτει την συσχέτιση του ISO/IEC 17799:2005 µε το COBIT, το COSO και το ITIL,
και εξηγεί την µεθοδολογία ταύτισης πολλαπλών κανονισµών και απαιτήσεων όπως
Sarbanes Oxley Act, EU Data Protection Act, VISA PCI Data Security κα. στο διεθνής
αναγνωρισµένο κώδικα πρακτικής για τη ∆ιαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO/IEC 17799:2005.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ∆ιευθυντές Πληροφορικών Συστηµάτων, Ειδικούς
Συµβούλους και επαγγελµατίες
σε Ασφάλεια Πληροφοριών, και στοχεύει στη
κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίησή τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να
εφαρµόσουν ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών µε
το χαµηλότερο δυνατό κόστος επένδυσης, το οποίο θα πληροί απαιτήσεις εταιρικής
διακυβέρνησης και νοµικές, κανονιστικές απαιτήσεις.
Το σεµινάριο διεξάγεται από τον διεθνούς φήµης ειδικό σε θέµατα ασφάλειας
πληροφοριών κο Taiye Lambo ο οποίος διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία σε συστήµατα
Intrusion detection, prevention, Honeypots, Computer Forensics, Ethical Attack &
Penetration Testing, Biometric Identification, Network Security Architecture,
Information Security Governance. Είναι ο ιδρυτής του UK Honeynet project και έχει
εργαστεί ως σύµβουλος ασφάλειας και υπεύθυνος ασφάλειας σε κορυφαίες εταιρείες
όπως οι Jefferson Wells, John J. Harland, UK Office of Governance Commerce (OGC),
Times Newspaper.
Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν 35CPEs. Μεταξύ των χορηγών είναι η McAfee & η TUV
Austria. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.besecure.gr

Προφίλ:
Η BESECURE δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών
ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών. Ως ο πλέον εξειδικευµένος
Πάροχος υπηρεσιών εκχώρησης διαχείρισης υποδοµών ασφάλειας στην Ελλάδα,
παρέχει τις υπηρεσίες Secure Broadband & Secure Wireless που απευθύνονται σε
µικροµεσαίες - µεγάλες επιχειρήσεις και Παροχείς υπηρεσιών Περιεχοµένου και
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Στα πλαίσια των συµβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχει
υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου πληροφοριών και υλοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001. H
BESECURE έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε µεγάλους κατασκευαστικούς
οίκους όπως McAfee, Checkpoint, InfoGov και Fortinet.
Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την BESECURE επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας :
http://www.besecure.gr
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