
 

  

 

 

 

Zapraszamy na konferencję 

Play IT Fair 
Wrocław, 24 września 2021r. 

 

 

 

 

 

Data: 24 września 2021r. (piątek) 
Miejsce: Stadion Wrocław, sala Fair Play 
Wrocław, Al. Śląska 1  
Czas: 8:30 do 14:00 

Rejestracja online 
 

 

 

Przyjdź na Wrocławski Stadion i sprawdź: 

 
➢ Czy rzeczywiście wiesz wszystko o Backupie?  | XOPERO 
➢ Czy rozwiązania UTM mogą zaskakiwać?  | STORMSHIELD 
➢ Czy archiwizacja musi być nudna?   | MAILSTORE 
➢ Czy sam antywirus jest wystarczający?  | ESET 

 
 

https://www.servcomp.pl/play-it-fair
https://www.servcomp.pl/play-it-fair


 

   

HARMONOGRAM 
 

  8:30 - 9:00   Rejestracja uczestników i przywitanie gości 

9:00 – 10:00  Backup, czy rzeczywiście wiesz już o nim wszystko? | Piotr Nowak, 

Business Development Manager  Xopero 

Rynek rozwiązań do zabezpieczania danych rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Dziś dane 

możesz chronić w sposób, który jeszcze 3 lata temu wydawał się bliższy dobrej powieści 

sci-fy. A wszystko to za sprawą nowego produktu od polskiego producenta. Skorzystaj z 

okazji aby porozmawiać z ludźmi rozwijającymi Xopero ONE. Szansa na dobry biznes? Nie 

daj jej uciec. 

10:00 – 10:15   Przerwa kawowa 

10:15 – 11:15  Stormshield – rozwiązania do ochrony sieci typu Next Generation Firewall | 

Mateusz Rosa, Product Manager Stormshield 

Skuteczna ochrona i bezpieczna praca zdalna. Czy to jest w ogóle możliwe? Zadajesz sobie 

to pytanie? W takim razie koniecznie musisz wziąć udział w pokazie rozwiązania 

Stormshield żeby przekonać się jakie to jest łatwe. 

11:15 – 11:45   Lunch 

11:45 – 12:45  Czy archiwizacja musi być nudna? Nie z MailStore Server | Beniamin 

Zwierzyński, Business Development Manager Bakotech 

Zapraszamy na prelekcję poświęconą MailStore - producentowi, który oferuje wiodące na 

rynku rozwiązanie do archiwizacji poczty elektronicznej. Mailstore Server umożliwia 

zarządzanie dużymi zasobami danych, a także wygodne oraz szybkie przeszukiwanie 

zarchiwizowanych wiadomości e-mail wraz z całkowitym zabezpieczeniem przed 

intencjonalnym usunięciem. 

12:45 – 13:00   Przerwa kawowa 

13:00 – 14:00  Admin ESET kontra techniki hakerskie | Adam Ferenc - ekspert DAGMY, 

doświadczony inżynier, który na co dzień wdraża, szkoli i supportuje 

polskich administratorów 

Ekspert ESET zdradzi najlepsze praktyki i sposoby ich stosowania. Opowie jak minimalnym 

wysiłkiem podnieść poziom ochrony endpointów i serwerów. Częścią pokazu będzie 

prowadzona „na żywo” symulacja ataku z wykorzystaniem nieznanych próbek. Podczas 

prezentacji dowiesz się m.in.: 

• co dają najnowsze wersje konsoli ESET PROTECT (v8.0), 

• jak wykorzystać sandboxing do ochrony przed ransomware, 

• jak wykorzystać narzędzie ESET do walki z technikami hackingu, 

• jak zautomatyzować zarządzanie bezpieczeństwem, 

• jak kontrolować urządzenia mobilne, dostęp do www oraz nośniki danych. 

14:00 – 14:15   Zakończenie 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

rejestracji online na stronie: www.servcomp.pl/play-it-fair 

 

http://www.servcomp.pl/play-it-fair

