
 

Security Innovations happen here  

Tietoturva mobiililaitteisiin, dokumentteihin,BYOD-
ratkaisuihin, konesaleihin ja paljon muuta... 

 Jatkuvatkyberhyökkäyksetja haasteellinen taloustilanne ovat herättäneet yritykset 
etsimään kustannustehokkaita toimintatapoja, jotka eivät heikennätietoturvaa. 

 
Suomen CPX on Tour Roadshow -seminaarit keskittyvät kyberrikollisuudentorjuntaan 
ja Threat Prevention -ratkaisuihin. 
 
Tule tapaamaan Check Pointintietoturva-asiantuntijoita ja löydä helposti hallittavat ja 
kustannustehokkaat ratkaisut yrityksesi monimuotoisiin tietoturvatarpeisiin, kuten 
tietovuotojen ehkäisyyn ja haittaohjelmienaiheuttamiin haavoittuvuuksiin. 

 
Check Point CPX on Tour Roadshow on tarkoitettu sinulle, jos olet: 

 Yrityksesi tietoturvavastaava: CISO, CSO, CTO tai CIO 

 Vastaat toiminnan häiriöttömästä jatkumisesta, 
tietotekniikasta,riskienhallinnasta tai viestintäratkaisuista yrityksessäsi 

 
Seminaarin jälkeen tiedät: 

 Miten ThreatCloud-palvelu auttaa taistelussakyberrikollisuutta vastaan 

 Miten tärkeää mobiilitietoturva on BYOD-ratkaisujen käyttöönottovaiheessa 

 Millainen on Check Pointin tietoturvaratkaisujen uusin, keskitetty GAiA™- 
käyttöjärjestelmä 

 Miksi kannattaa käyttää seuraavan sukupolvenpalomuuria (NGFW) ja 
millaiset tulokset Check Point sai NSS-testilaboratoriossa 

Tervetuloa mukaan Check Point CPX on Tour 2013 -tapahtumaan! 

Ohjelma               
08.30 Ilmoittautuminen ja tapaamisten sopiminen Check Pointin tietoturva-

asiantuntijoiden kanssa. 
09.00  Tervetuloa                                     
09.10 Tuntematon uhka ja sen torjunta reaaliajassa 

Threat Emulation – uusi, monikäyttöinen ase taistelussa kyberrikollisuutta ja 
zero day -hyökkäyksiä vastaan.  

10.00 BYOD-laitteiden tietoturva 
Uusilla tekniikoilla voidaanerotella työsovellukset ja työympäristö työntekijöiden 
henkilökohtaisestasisällöstä turvallisella tavalla samalla kunnioittaen 
työntekijän yksityisyydensuojaa. 

10.40 Tauko(20 minuuttia)  
11.00 Pienistä konttoreista suuriin konesaleihin – Tietoturvanskaalautuvuus 

mihin tahansa tehtävään 
Tutustu Check Pointin koko tuotevalikoimaan,myösuuteen Appliance 1100 -
sarjaan. Ota kaikki hyöty irti jo olemassaolevista ratkaisuista päivittämällä 
GAiA-käyttöjärjestelmään. 

11.30 Tehosta tietoturvakäytäntöjen valvontaa ja auditointien tehokkuutta 
Entä, jos vaatimuksenmukaisuuden valvontavoitaisiin toteuttaa 
automaattisesti? Mitä, jos tietoturvatasoa voidaan nostaa ympäristössä ilman 
erityistoimenpiteitä? Tämä on mahdollista Check Point Compliance Software 
Blade -ohjelmistomoduulilla, joka valvoo reaaliaikaisesti, että haluttu tietoturvan 
taso saavutetaan. 

12.00 Lounas (30 minuuttia)                                         
13.00 Yhä useammat yritykset kärsivät massiivisesta tietoliikennemäärästä – 

DDoS-ilmiö 
Mikä on totuus ja mikätarua tästä suhteellisen vanhasta hyökkäyskeinosta, 
jonka tarkoitus on saada yrityksesi kriittiset palvelut epäkuntoon. 

13.30 Maailman kattavin paikan päällä suoritettava tietoturvauhkien analyysi, 
3D-raportti ja NSS-testilaboratoriontuoreet NGFW-tutkimustulokset 
Check Pointon toteuttanut 3D-analyysejä lähes kaikissa maailman maissa. 
Tule kuulemaan, mitä hyötyä raportin teettämisestä on ja kuule samalla 
tuoreimmat tiedotglobaaleista analyyseista. NSS-testilaboratorion tuoreimmat 
tutkimustulokset.  

13.50 Loppusanat 
14.00 Henkilökohtaiset tapaamiset Check Pointin tietoturva-asiantuntijoiden 

kanssa. (Tapaamiset varattava etukäteen.) 
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