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FORTI-TRENING
PRZEPUSTKA DO ZWYCIĘSTWA
3 - dniowy, intensywny trening przeznaczony dla specjalistów IT.
Naszym

celem

jest

kompleksowe

wyszkolenie

techniczne

zawodnika

pozwalające na podniesienie bezpieczeństwa sieci firmowych wykorzystując
inteligentny firewall FortiGate.

Termin:

Miejsce:

30.03.2020 - 01.04.2020

Chorzów

Wykorzystane produkty:

Poprawiamy umiejętności techniczne
oraz uzupełniamy wiedzę.

FORTIGATE - kompleksowa
platforma bezpieczeństwa

Pod

sieciowego

Inżynierów

FORTIANALYZER - centralny system

wiele

logowania i raportowania

którym

FORTICLOUD - chmurowy system

tworzenia polityk zapory sieciowej,

logowania i zarządzania

uwierzytelnianiem

FORTIAP - bezprzewodowy dostęp

SSL

do sieci

nauczą się jak chronić swoją sieć za

FORTISWITCH - niezawodna

pomocą

i wydajna infrastruktura ruchu

Fortinet.

sieciowego
FORTICLIENT - bezpieczny zdalny
dostęp vpn do zasobów instytucji

Bezpieczeństwo w biznesie

czujnym

okiem

zawodnicy

samodzielnych
zapoznają

VPN,

dial-up

naszych
wykonają

zadań,

się

z

dzięki

zasadami

użytkowników,
IPsec

pozostałych

VPN

oraz

produktów

FORTI-TRENING
PRZEPUSTKA DO ZWYCIĘSTWA
PLAN TRENINGOWY
Dzień I - 30.03.2020
Przegląd portfolio produktów Fortinet.
Zasady licencjonowania oraz ich rodzaje.
Zapoznanie się ze środowiskiem laboratorium urządzeń Fortinet.

Dzień II - 31.03.2020
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem odpowiednich produktów:
FortiGate - klaster HA jako niezawodność i ciągłość pracy.
FortiGate - konfiguracja VDOM i ich zastosowanie.
FortiAnalyzer - logowanie i tworzenie indywidualnych raportów.
FortiAnalyzer - alerty i ich wykorzystanie w pracy admina.
FortiCloud - alternatywne sposoby logowania.
FortiCloud - zarządzanie urządzeniami.

Dzień III - 01.04.2020
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem odpowiednich produktów:
FortiSwitch - integracja z FortiGate; zarządzanie urządzeniami.
FortiSwitch - tworzenie VLAN i segmentacja podsieci.
FortiClient - tworzenie zdalnego dostępu.
FortiClient - zarządzanie profilami bezpieczeństwa.
FortiAP - tworzenie sieci, konfiguracja bezpiecznego dostępu.
FortiAP - metody uwierzytelniania, integracja usług.

Bezpieczeństwo w biznesie

FORTI-TRENING
PRZEPUSTKA DO ZWYCIĘSTWA

SOLIDNY TRENING TO ZA MAŁO.
REGENERACJA TO PRIORYTET!
Trenując na pełnym zaangażowaniu, umysł
testowany jest do granic możliwości!
Dlatego po strawie dla umysłu, zadbamy
również o Wasze samopoczucie i regeneracje :)

PONI EDZI AŁEK- 30.03.2020

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW

WTOREK- 01.04.2020

MECZ POLSKA- UKRAINA

Bezpieczeństwo w biznesie

