
 

SOPHOS forum 2019, Novo mesto, 9. maj 2019 - program 

9.30 - 10.00: Registracija 

10.00 - 10.05: Pozdravni nagovor 

Darjan Marčič, direktor Sophos d.o.o. Slovenija   

10.05 - 10.20: Pozdravni nagovor 

Paul Jancar, Deputy Head of Mission at British Embassy in Ljubljana 

10.20 - 10.50: 7 neprijetnih dejstev o varnosti zaščite za končne uporabnike  
Žiga Šenica, prodajni inženir Sophos Slovenija (jezik predavanja: slovenski) 

Za razumevanje protivirusnih rešitev, nam je več kot tri tisoč IT administratorjev iz 12 različnih držav podalo svoje 

izkušnje o vsakodnevnih izzivih pri zaščiti organizacij pred kibernetskimi napadi ter o izkušnjah z EDR tehnologijo 

samodejnega zaznavanja ter odziva zaščite za končne uporabnike. Predstavili bomo povzetek raziskave, ki razkriva 7 

neprijetnih dejstev o varnostnem stanju zaščite končnih uporabnikov in glavne ugotovitve poročila Sophos Threat 

Report za leto 2019. 

10.50 - 11.20: odmor (kava, sok, pecivo) 

11.20 - 12.05: Sophos Synchronized Security – Cybersecurity as a System  

Sascha Pfeiffer, Director Sales Engineering and Professional Services (jezik predavanja: angleški) 

Po Sophosovi raziskavi je 83% IT administratorjev prepričanih, da se zlonamerne grožnje pospešeno razvijajo, so iz 

leta v leto kompleksnejše in jih je vse težje zaustaviti. Kibernetski kriminalci vse pogosteje povezujejo več različnih 

tehnik pri koordiniranih napadih, medtem, ko varnostne rešitve delujejo ločeno. Sophos Synchornized Security 

omogoča sinhronizirano obrambo pred tovrstnimi napadi, saj obramba deluje usklajeno. Predstavili vam bomo 

delovanje Synchonized Security sistema, ki združuje napredno platformo Central, ki med seboj aktivno povezuje 

Sophos produkte v sinhronizirano obrambo. 

12.05 - 12.15: odmor  

12.15 - 13.00: Anatomy of a cyberattack – forensics made simple 
Peter Skondro, Sophos Senior Sales Engineer (jezik predavanja: angleški) 

Zahteve podjetij pri zaščiti končnih uporabnikov se spreminjajo, saj samo protivirusna zaščita ne predstavlja zadostne 

rešitve, vse bolj pomembna je tudi podrobna analiza za hitro odkrivanje vstopne točke napada in učinkovito sanacijo 

napada in izboljšanje obrambe. Peter Skondro bo predstavil Central Intercept X Advanced with EDR, ki nam s podporo 

umetne inteligence  in grafičnega prikaza analize vzrokov (Root Cause Analysis) pomaga hitro in enostavno razkrivati 

izvor škodljive programske opreme ter njeno širjenje po sistemu.  

13.00 - 14.00: Current Hot Topics: Mobile Security, User Awareness, Secure Wi-Fi 
Peter Skondro, Sascha Pfeiffer, Sophos Senior Sales Engineer (jezik predavanja: angleški) 

Elvis Kocjan,  tehnični inženir Sophos Slovenija (jezik predavanja: slovenski) 

Sascha Pfeiffer in Peter Skondro bosta predstavila najnovejše kibernetske grožnje ter Sophos rešitve za obvladovanje 

teh groženj. Predstavila vam bosta produkte: Sophos Mobile, Sophos Phish Threat,.., Elvis Kocjan pa bo predstavil 

Sophos Wireless in Wi-Fi produkte. 

14.00 - 14.30: Vprašanja udeležencev 

14.30:  kosilo 


