Cyberdefense Academy
Uw kennis is onze focus.
Onze Cyberdefense Academy workshops en
trainingen zijn praktijkgericht en leren u meer uit
uw oplossing te halen. U bouwt kennis op om het
dagelijks beheer vorm te geven en onze specialisten nemen u mee in de do’s en don’ts van de
oplossing.

Security awareness

Je ziet het pas als je het door hebt. In een wereld
vol digitale technologie is beveiliging en privacy
wel degelijk veranderd. Maar ondanks alle oplossingen om ons te beveiligen, nemen de security
incidenten alsmaar toe. Zien de medewerkers het
echte gevaar (op de lange termijn) nog niet in of
beschouwen zij dit als complex en beperkend?
Zijn wij uit het oog verloren wat wij nu écht moeten
beschermen?
Cyberdefense Academy kan uw medewerkers trainen zich weerbaar te maken tegen
kwaadwillenden. Na de workshop kunnen zij
kwaadwillenden herkennen en hebben zij handvatten om hun gedrag in weerbaarheid aan te
passen.

An offensive look at
security
Om uw technische medewerkers en
beheerders te wapenen met kennis om
kwetsbaarheden en misconfiguraties te
kunnen signaleren en het daarmee kwaadwillenden minder eenvoudig te maken uw
infrastructuur en/of applicatie binnen te
dringen, kunnen zij deelnemen aan onze ‘An
offensive look at network and application
security’ trainingen.

Onze trainers
Alle Cyberdefense Academy workshops en
trainingen worden gegeven door
specialisten van Orange Cyberdefense.

Inschrijven of meer informatie nodig?
Kijk op orangecyberdefense.com/nl/
academy of neem contact met ons op
via +31 88 1234 200.

Workshops & Trainingen 2020
EDU-210 Firewall 9.x Essentials:
Configuration and Management

Security awareness for managers
(2 hours + lunch)

11 -15 mei
7 - 11 sept

13 mei
2 juni
1 sept
7 okt
3 nov

Update Features Pan OS 9.x
18 mei
14 sept
EDU-330 Firewall 9.x: Troubleshooting
27 - 29 mei
21 - 23 sept
EDU-214 Firwall 9.x: Optimizing
Firewall Threat Prevention
15 - 18 sept
EDU-220 Panorama 9.x: Managing
Firewalls at Scale
24 - 25 sept

Security awareness for end-users
(2 hours + lunch)
13 mei
2 juni
1 sept
7 okt
3 nov
An offensive look at network security
10 juni
2 sept
4 nov
An offensive look at network security + labs
15 - 16 juni
28 - 29 sept
10 - 11 nov
An offensive look at application security
11 juni
3 sept
5 nov
An offensive look at application security + labs
22 - 23 juni
30 sept - 1 okt
12 - 13 nov

Kijk voor meer informatie op:
https://orangecyberdefense.com/nl/academy/

Orange Cyberdefense
Orteliuslaan 1001, 3528 BE Utrecht

info@nl.orangecyberdefense.com
+31 88 1234 200

Cyberdefense Academy

2020
Cybercriminaliteit kent geen grenzen en de
wereldwijde oorsprong van cyberaanvallen
vereist bewustzijn en herkenning bij de alsmaar
nieuwe en veranderende bedreigingen.

Heeft u inzicht en controle op uw medewerkers,
systemen en data?
www.orangecyberdefense.com/nl/academy/.

