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W drugim tygodniu września na Górnym Śląsku odbyło się 
pierwsze Forum Użytkowników Stormshield. Uczestnicy 
mieli okazję wymienić się swoim doświadczeniem 
z administratorami sieci firmowych z całej Polski, wziąć 
udział w warsztatach dotyczących konfiguracji rozwiązań 
Stormshield i poznać bliżej nowe regulacje w zakresie ochrony 
danych osobowych (rodo) i strategii cyberbezpieczeństwa RP. 

F orum Użytkowników 
Stormshield składało się 

z trzech części: konferencyjnej, 
warsztatowej oraz integra-
cyjnej. W pierwszej części Eric 
Hohbauer, wiceprezes Storm-
shield oraz Marco Genovese, 
product manager Stormshield 
w Europie przedstawili swoją 
wizję poprawnej strategii 
ochrony sieci informatycznych 
w Polsce. Piotr Kałuża, team 
leader Stormshield w Dagma 
opowiedział z kolei o naj-
ciekawszych zgłoszeniach, 
z jakimi przychodzi mierzyć się 
zespołowi wsparcia technicz-
nego firmy Dagma, dystrybu-
tora rozwiązań Stormshield 
w Polsce. Uczestnicy mogli 
również wysłuchać prelekcji 
o cyberbezpieczeństwie rozu-
mianym jako efekt gry zespo-
łowej, wygłoszonej przez Pawła 
Śmigielskiego, sales managera 
Stormshield razem z Aleksan-
drem Kostuchem, presales 
engineer Stormshield. 
Uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w wybra-
nych przez siebie warszta-
tach technicznych, podczas 
których każdy mógł m.in. 
dowiedzieć się, jak tworzyć 
centralne polityki dla firewalli 
i VPN, nauczyć się zarządzać 
firewallem aplikacyjnym czy też 
zdobyć wiedzę nt. bezpieczeń-
stwa systemów teleinforma-
tycznych z uwzględnieniem 

strategii cyberbezpieczeństwa 
RP, rodo i rekomendacji CERT. 
Wydarzenie poprowadził Piotr 
Zielaskiewicz, product manager 
Stormshield w firmie Dagma.
Po części teoretyczno-prak-
tycznej uczestnicy poznali 
bliżej region, w stolicy którego 
ma swoją siedzibę dystrybutor 
rozwiązań Stormshield firma 
Dagma. Goście spotkania 
wybrali się do nietypowego 
muzeum – Kopalni Guido 
w Zabrzu. Zjechali 320 metrów 
pod ziemię, zwiedzili labirynt 
górniczych wyrobisk, by na ko-
niec wziąć udział w spotkaniu 
ekspertów bezpieczeństwa IT. 
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Rynek UTM w Polsce 
jest jednym z na-
jszybciej rosnących 
w Europie – rośnie 
w tempie ponad 25%, 
przy średniej glo-
balnej na poziomie 
ok. 7–8%. To bardzo 
dynamiczny rynek.


