Centrum szkoleniowe

SZKOLENIE: FortiGate – Quick Start Guide

Cel szkolenia:
Nie każda infrastruktura jest złożona, nie zawsze musimy od razu
skonfigurować wszystkie zaawansowane funkcje. Ogólnodostępne
materiały często mówią w bardzo złożony, zawiły sposób - nawet o

Koszt szkolenia:
800 PLN netto

podstawowych zagadnieniach.
Celem szkolenia jest przedstawienie wdrożenia FortiGate w jak
najprostszy sposób – od momentu wyciągnięcia z pudełka, do
włączenia urządzenia w ruch produkcyjny. Najbardziej przystępne
szkolenie dotyczące FortiGate na rynku!

1 dzień w godzinach
9:00 – 16:00

Lokalizacja szkolenia:

Forma zajęć:

Warszawa,

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których
uczestnicy będą mieli okazję praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy. W ramach szkolenia zapewniamy przerwy kawowe oraz
lunch.

Aleje Jerozolimskie 142 B

Więcej informacji:
Małgorzata Waliszewska
Tel. +48 728 540 162
szkolenia@softinet.com.pl

Prowadzący:
Certyfikowani

Czas trwania:

inżynierowie

FORTINET

NETWORK

SECURITY

EXPERT posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania
i wsparcia omawianych rozwiązań.

Wymagania:
Znajomość podstawowych zagadnień sieciowych.

Certyfikaty:
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

Softinet sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142 B,
02-305 Warszawa

tel: (22) 427-37-57
faks: (22) 427-37-51

NIP: 5342350817 | REGON: 140899242 | KRS: 0000555732
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000 złotych

www.softinet.com.pl

Centrum szkoleniowe

SZKOLENIE: FortiGate – Quick Start Guide

Agenda szkolenia:
1. Co to jest FortiGate - czym jest urządzenie i do czego jest

Koszt szkolenia:

potrzebne?
2. Podstawowa konfiguracja urządzenia

800 PLN netto

•

Omówienie niezbędnych elementów konfiguracji

•

Przeprowadzenie konfiguracji na urządzeniu krok-po-

Czas trwania:

kroku

1 dzień w godzinach

Materiały w formie gotowych receptur

9:00 – 16:00

•

3. ABC bezpieczeństwa w sieci
•

Jak w prosty sposób zwiększyć bezpieczeństwo?

Lokalizacja szkolenia:

•

Omówienie podstawowych funkcji bezpieczeństwa

Warszawa,

4. Best Practices

Aleje Jerozolimskie 142 B

•

Typowe błędy w konfiguracji urządzeń

•

Na co należy zwrócić uwagę wdrażając urządzenie
FortiGate?

5. Wprowadzenie do logowania, czyli czym są logi i jak należy
je interpretować?

Więcej informacji:
Małgorzata Waliszewska
Tel. +48 728 540 162
szkolenia@softinet.com.pl
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