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Május 20. Szerda
Account Protecion szekció 9:00
Scirge: A SaaS leszállt! Web-alapú hozzáférések kontrollja és ATO prevenció
A mindennapi munkavégzés szerves velejárója, hogy a különböző feladatok elvégzéséhez valamilyen
külső alkalmazást veszünk igénybe. Ezeknek a legnagyobb része webes, felhő-alapú ún. SaaS
(Software-as-a-Service) szolgáltatás. Felmérések és statisztikák alapján egy átlagos vállalat több
ezer ilyen hozzáféréssel rendelkezik, míg a nagyvállalatoknál ez a szám akár ennek sokszorosa is
lehet.
Milyen biztonsági kockázatokat jelentenek a különböző felhős SaaS alkalmazásokhoz tartozó vállalati
hozzáférések? Miért fontos ezeknek az automatikus központi leltározása? Hogyan lehet a
felhasználók ezen területre vonatkozó biztonságtudatosságát növelni?
Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket elemezzük az előadás során, illetve élő demón keresztül
bemutatjuk a Scirge platformot, ami egy hatékony rendszert biztosít a SaaS fiókok felderítésére
és központi kezelésére.
Te tudod, hogy a vállalaton belül ki, milyen webes szolgáltatásokhoz fér hozzá? Ha nem, vagy csak
érdekel a téma, akkor ne hagyd ki az élő demónkat és előadásunkat!
Előadás nyelve: magyar
Kiknek ajánljuk: Minden cég méretben, ahol meglévő PAM, 2FA, ATO, Proxy és CASB
megoldások nem adnak teljeskörű kontrollt a Shadow IT, SaaS szolgáltatások és accountok
felhasználására.
Előadónk:

Húsvéti Zsolt a Scirge alapítója. Az IT biztonság, a szoftver- és termékfejlesztés
szerelmese. Közel 10 éves tapasztalat IT biztonsági és hálózatos termékek
forgalmazásával, bevezetésével és a kapcsolódó projektek menedzsmentjével
kis-, közepes- és nagyvállalati környezetekben.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Account Protecion szekció 10:00
Spycloud ATO prevenció
A Spycloud vegyes humán és automatizált intellgiencia (HUMINT) alapú felderítést végez a
darkweben keringő kompromittált jelszó adatbázisok felderítésére. Segítségével a cégek hónapokkal,
évekkel korábban értesülhetnek arról, ha felhasználóik és ezen keresztül a céghez köthető saját
vagy 3rd party erőforrások kompromittálódtak.
Előadás nyelve: magyar, angol
Kiknek ajánljuk: Olyan nagyvállalatoknak, ahol az Account Takeover mellett a
megszemélyesítéses, célzott támadások illetve B2C szolgáltatásokban létrehozott accountok
védelme magas üzleti kockázattal jár.
Előadóink:
Angyal Dániel a filter:max ügyvezetője. 14 éve dolgozik a filter:max
kötelékében, feltörekvő IT biztonsági technológiák piacra lépésén és hosszútávú
partnerkapcsolatok kiépítésén. Több gyártóval is elsőként ért el sikereket
a hazai IT piacon, folyamatosan az innovatív és valódi problémák megoldására
törekvő technológiákat kutatja.

Mandeep Sandhu brings over 20 years of experience in the Information
technology field and has spent the last 16 years working with a diverse range of
innovative security products. As a Senior Investigator for SpyCloud EMEA,
Mandeep has gained a strong understanding of the latest sophisticated and
advanced targeted attack techniques and how the risk of Account Takeover
makes a significant impact on the attack lifecycle.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Account Protecion szekció 11:00
Privilegizált hozzáférések menedzselése a Thycotic-kal, viselkedés
elemzéssel
A Thycotic PAM megoldása széleskörű szolgáltatásokat nyújt a kiemelt accountok életciklusának
kezelésére, beleértve a létrehozás, jóváhagyás, session monitorozás és automatikus jelszócsere
folyamatokat. Előadásunkban a jogosultság felhasználás viselkedés alapú megfigyelésére
helyezzük a hangsúlyt.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: Olyan nagyvállalatoknak, ahol a belső és külső szolgáltatók kiemelt
hozzáféréseinek életciklusai nem menedzseltek (létrehozás, audit, visszavonás), nincsenek
automatizált jelszócsere folyamatok, nincs kialakítva a célhoz kötöttség és legkisebb
jogosultság elve.
Előadóink:
Wolfgang Wimmer is the Channel Sales Manager for CEE for Thycotic and works
over 20 Years in the IT Security Industry. He started his Career in Austria and
changed soon in international roles at SurfControl, GFI, Altaro or RadarServices.
He is a Speaker on Conferences and Exhibitions in EMEA about different IT
Security topics.

Robert Michalski is a security engineer with over 20 years of experience in the
field on his neck. Developer from university education and security guy from the
Bottom of his heart. Declared opponent of marketing babble and babble at all.
Proponent of independent, logical thinking. Monty Python’s epigone.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Cloud Security szekció 13:00
Megfelelés a felhőben, az MNB irányelvei
Melyek azok a szabályozók, amiket az MNB felügyelete alá tartozó szervezeteknek figyelembe kell
venni, ha felhős technológiákat akarnak alkalmazni a szolgáltatások megvalósításakor?
Mi a feladat valójában?
Mik a buktatók?
Hogyan segít az MNB?
Miben tud segíteni a filter:max ebben az esetben?
Előadás nyelve: magyar,
Kiknek ajánljuk: MNB felügyelet alá eső pénzügyi szervezeteknek és olyan cégeknek ahol a
felhő migrációs projektek biztonsági követelményeit szeretnék benchmarkolni.
Előadónk:
Váraljai Csaba, 1997 óta hivatalosan az IT területen dolgozik. Az informatika
szerteágazó területein dolgozott, kezdve a felhasználótámogatással, a végpont
és szerverüzemeltetésen át, a rendszergazdai, hálózat üzemeltetői és tervezői
területeken át az IT biztonsági vezető ellátásáig. 2008 óta MCP, MCSA, MSCE,
ORACLE DBA II., 2018 óta tanúsított ISO 27001 és GDPR auditor. 2019 óta tagja
a filter:max csapatnak. 2018 óta több, mint 30 GDPR,ISO, és ITB audit sikeres
lebonyolítója.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Cloud Security szekció 14:00
Point CASB & Cloud DLP
Előadásunkban betekintést nyújtunk a Forcepoint egyedi megoldásaiba, amelyekkel a lokális, felhő
és hibrid architektúrákban egységes adatvédelmi, compliance és hozzáférési szabályokat
alakíthatunk ki. A munkavállalók és folyamatok védelme, a megfelelőségek teljesítése nagyban
felgyorsítja a felhő migrációs folyamatokat és ezáltal a vállalat hatékony működését.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: Felhő fókuszú (vagy ezt tervező) nagyvállalatok, ahol magas biztonsági
érettség mellett a lokális adatvédelmi és határvédelmi megoldások kiterjesztése a cél.
Előadóink:
David Barnett has worked in the Cloud security space for over ten years;
previously he was a director of strategy at another leading vendor where he
co-authored PAS555 (the first nationally certified cyber security standard) and
Collaborated with academia on a number of import ant research papers. In
Dave’s current role he leads the business strategy for Forcepoint’s cloud
security portfolio and has input into technical direction.

Miroslav Bajgar is a Sales Engineer with Forcepoint for over 12 years. He has
supported Hungarian projects relentlessly, specialising in complex projects
implementation, wired networking, wireless networking, IT security.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Cloud Security szekció 15:00
Vectra O365 védelem az Al erejével
A Vectra O365 a Cognito platform legújabb eleme, amellyel a SOC csapatok látóterét, detekciós
képességeit kiterjeszthetjük az O365 szolgáltatásaira. A SaaS killchain-re létrehozott detekciók
egyszerű read only log hozzáféréssel elérhetőek, azonnali értéket nyújtanak azon vállalatok
számára, akik komplex CASB megoldások nélkül használják az O365 felhő szolgáltatásokat.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: Azon nagyvállalatok számára, ahol az O365 szolgáltatást komplex CASB és
DLP/AIP szolgáltatások nélkül használják.
Előadónk:
Marc Drouvé is the SE Manager at Vectra for the entire DACH region (Germany,
Austria, Switzerland). He has many years of experience in security solutions in
The enterprise and the SME segment. He supports users in the planning and
implementation of proof-of-concepts and the implementation of security
solutions from Vectra. Marc Drouvé joined Vectra proceeding well-known security
providers such as Tenable, WatchGuard Technologies and Tippingpoint.

Vissza a programhoz!
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Május 20. Szerda
Cloud Security szekció 16:00
OPSWAT SDP és Cloud Access Control
Az Opswat Software Defined Perimeter és MetaAccess megoldások segétségével zero-trust
koncepcióval alakíthatóak ki a távmunkában és BYOD eszközökkel dolgozó kollégák hozzáférései.
Az autentikáció, kliens health check és NAC típusú szabályokkal egyégesen szabályozott, menedzselt
és kontrollált hozzáféréseket alakíthatunk ki a lokális és felhő szolgáltatásaink védelmében.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: Olyan vállalatoknak, ahol a VPN szolgáltatások nem elégségesek vagy
rugalmasabb és szélesebb körű kontrollt szeretnénk megvalósítani a klienseik hozzáféréseinek
szabályozására.
Előadóink:
Matt Boksa is a Sr. Sales Engineer for OPSWAT’s Secure Access Group, and has been with the team for 9
years focusing on network access control and zero trust security.
George Chereches is a passionate Sales Engineer, and has been with OPSWAT for more than 3 years, an
innovative cybersecurity company with the mission of providing the most effective threat prevention
technology possible. Prior to joining OPSWAT he was managing messaging infrastructure for large
enterprise customers.”

Vissza a programhoz!
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Május 21. Csütörtök
SOC és Automatizáció szekció 9:00
FireEye Helix, next gen SIEM
A FireEye felhőben hostolt SIEM/SOC platformja segítségével a riasztástól a probléma megoldásig
segíti a biztonsági üzemeltetést. A különböző határvédelmi eszközök integrációján túl, a folyamatok
vezénylését (orchestration), SIEM funkciókat és threat intel képességeket egyesít.
Előadás nyelve: magyar
Kiknek ajánljuk: Komplex határvédelmi, SOC projektekben vagy fejlett, APT típusú
támadások elleni megoldásokban gondolkozó vállalatoknak.

Előadónk:
Németh István több mint 15 éve dolgozik hálózati és biztonsági területeken.
Korábban KKV tanácsadói és szolgáltatói területen szerzett tapasztalatokat
biztonságtechnikai implementációs és tervezési projektekben. Jelenleg a
biztributor műszaki területekért és a nagyvállalati stratégiai projektekért
felelős vezetője, gyakori előadó konferenciákon és IT biztonsági rendezvényeken,
workshopokon.

Vissza a programhoz!

Regisztráció és további információ
www.filtermax.hu/vk2020

Virtuális Security Konferencia
2020
PROGRAM ÉS ELŐADÓK

Május 21. Csütörtök
SOC és Automatizáció szekció 10:00
Pentera: automatikus pentesztelés
A Pcysys egyedülálló technológiája automatizálja a manuális ethical hacking és pentesztelő feladatokat.
Egyszerre több ezer etikus hacker helyettesítésével, napok helyett, órák alatt felderíti a hálózat
leggyengébb pontjait és több száz, teljes, kárt soha nem okozó támadást hajt
végre. A PenTera részletes riportokat biztosít a ténylegesen kihasználható sérülékenységekről és azok
megoldási lehetőségeiről. Rendszeres használata naprakész kockázati profilt biztosít a felsővezetéstől
a biztonsági üzemeltetőkig. Emellett a meglévő vagy tervezett biztonsági beruházásaink tényleges
hatékonyságát is órák alatt validálni tudjuk vele.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: Minden 50 főnél nagyobb cégnek.
Előadónk:
Noam Segev is the Regional Sales Director for Pcysys. International Business
development and Sales leader in the Cyber Security industry, with a proven sales
track record of multi million dollars. Over 18 years of experience of evangelizing
new technologies and developing international sales channels as well as leading
diversified sales teams.Specialize in green filed penetration with vast experience
of selling through EMEA, APAC, South and North America.

Vissza a programhoz!
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SOC és Automatizáció szekció 11:00
Vectra Cognito Al - SOC automatizáció
A Gartner szerint a SIEM és EDR megoldások mellett a hálózati vizibilitás adja a SOC folyamatok lelkét.
A hálózati forgalom monitorozását mindkét másik lábnál gyorsabban és hatékonyabban vezethetjük be,
az előre tanított algoritmusok és gépi tanulás segítségével pedig, téves riasztás nélkül, percek alatt
felderíthetőek a tényleges incidensek. A zajos SIEM és IDS eventek elemzése helyett, így a biztonsági
üzemeltetők a ténylegesen kritikus és azonnali figyelmet igénylő detekciók megoldásával foglalkozhatnak.

Előadás nyelve: magyar
Kiknek ajánljuk: Minden 500 főnél nagyobb cégnek, ahol az IT biztonsági üzemeltetés kevés
erőforrással rendelkezik, vagy gyorsabb reagálási képességet szeretnének kialakítani.
Előadóink:

Angyal Dániel a filter:max ügyvezetője. 14 éve dolgozik a filter:max kötelékében,
feltörekvő IT biztonsági technológiák piacra lépésén és hosszútávú
partnerkapcsolatok kiépítésén. Több gyártóval is elsőként ért el sikereket a hazai
IT piacon, folyamatosan az innovatív és valódi problémák megoldására törekvő
technológiákat kutatja.

Kaczur Gábor a filter:max vezető mérnöke. 12 éve foglalkozik az IT biztonság
több területével. Több tucat nagyvállalati biztonsági projektben vett részt
architekt, PM, QA és implementációs szerepkörökben. Jelenlegi figyelme leginkább
az olyan megoldások felé irányul, melyek az IT biztonsági mérnökök és SOC
csapatok számára nyújtanak hatékonyabb folyamatokat, valamint az emberi
tényező kockázatára reagálnak.

Vissza a programhoz!
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Az antivírus nem halott szekció 13:00
Bitdefender professzionális végpont védelem, avagy 500 millióan nem
tévedhetnek
A Bitdefender fejlett védelmi és megelőzési képességeit EDR, NTSA, Risk Management és sok más
izgalmas funkciókkal teszik különlegessé. 500 millió végpont és számos OEM együttműködés
bizonyítja, hogy a Bitdefender minden cégméretben megfelelő választás a nextgen professzionális
védelmi vonal kialakítására.

Előadás nyelve: magyar
Kiknek ajánljuk: Minden cégméretben, ahol hatékonyabb vagy szélesebb funkcionalitású
endpoint védelem kialakítása van tervben.
Előadónk:

Schvalm Attila Több mint 20 év IT területen eltöltött szakmai és 3 év üzemeltetői
és tanácsadói tapasztalattal a biztributor SMB gyártói portfóliójának felelős
rendszermérnöke. Fő specializációja a Bitdefender védelmi eszközök integrációja
és üzemeltetése, kifejezetten a GravityZone Ultra Plus, amely különböző EDR
technológiák segítségével a legsokoldalúbb védekezési lehetőségekkel bír.

Vissza a programhoz!
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Május 21. Csütörtök
Az antivírus nem halott szekció 14:00
OPSWAT Metascan, adatbeléptetés
Előadásunkban a Metadefender v4 CORE, Email, Kiosk és Drive terméket, az adatbeléptetési
folyamatot és az e-mail ellenőrzést ismertetjük működés közben. Az ellenőrzésben szerepel a
megújult Deep CDR funkció is, amelynek részletei is bemutatásra kerülnek.
Előadás nyelve: magyar
Kiknek ajánljuk: Olyan nagyvállalatoknak, ahol nagy mennyiségű adatcsere zajlik és/vagy belső
zárt hálózatokba is folyamatosan kell külsős partnerektől adatokat beléptetniük, akár e-mailen,
adathordozón vagy saját egyedi alkalmazásokon keresztül.
Előadóink:

Pásztor Szabolcs 4 éve dolgozik a filter:max IT biztonsági rendszermérnök
munkakörben. Fő szakterületei az OPSWAT, valamint a Forcepoint határvédelmi
rendszerek implementálása és támogatása. Korábban multinacionális cégek
informatikai üzemeltetésében dolgozott, 2016-tól erősíti a filter:max IT csapatát.

Szabó Anna áprilisban csatlakozott a filter:max IT biztonsági mérnök csapatába.
2019-ben szerezte meg IT rendszermérnök végzettségét, ezután Kiberbiztonsági
szakmérnök képzésen kezdte meg tanulmányait. Korábban rendszerszervezőként
dolgozott egy multinacionális vállalatnál. Jelenleg a Forcepoint és az OPSWAT
technológiákkal foglalkozik.
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Enterprise adatklasszifikáció és adatmenedzsment szekció 15:00
BigID: Adatkormányzás GDPR, biztonság és compliance szempontok
szerint
A BigID a struktúrált és struktúrálatlan adatforrásokban térképezi fel a személyes és bizalmas
adatokat, segít vizualizálni az adatok életútját, jóváhagyási pontokat. Nyílt API integrációkkal
támogatja az adatmaszkolás, adattisztítás és a GDPR által előírt hozzáférési, adatkezelési,törlési és
egyéb jogosultságok kialakítását komplex nagyvállalati struktúrákban.
Előadás nyelve: angol
Kiknek ajánljuk: nagyvállalati DPO-k, CDO-k és adatvagyonért felelős vezetők számára, akik
jobb rálátást és kontrollt szeretnének megvalósítani a bizalmas és személyes adatok felett.

Előadónk:
Darren Gale, VP EMEA & AsiaPac @ BigID Darren is responsible for the international
region at BigID outside of Americas and with his team is currently engaged in
projects from Iceland to New Zealand. Darren has been working in IT since ’97
and has spent most of his career working in the software industry with a strong
emphasis on Information Security, Privacy and Data Governance. Darren joined
BigID in November ’19 after successful periods with Vectra AI (running High Growth
markets for their Network Detection and Response proposition), and FireEye
(running the Mandiant consulting business and emerging product lines).
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