JELENTKEZÉSI LAP
VIDEÓ-ELŐADÁS: Koronavírus – S.O.S
informatikai intézkedések
Azonnal elérhető online előadás gyakorlati tippekkel
rendszergazdák, IT szakemberek és a stratégiai
döntések meghozataláért felelős vezetők számára
Szakértő előadó:
Dr. Máté István Zsolt informatikus mérnök, okl.
kommunikáció és médiaszakértő, igazságügyi informatikai
szakértő (IRM 007760)
A videó-előadás fő témái
 Milyen informatikai szempontokat kell először
átgondolni?
 Hogyan tud gyorsan, biztonságos és megbízható távoli
hozzáférést biztosítani a munkavállalói otthoni
munkavégzéshez?
 Melyek az otthoni iroda alapvető informatikai és
irodatechnikai kellékei?
 Milyen módon történik a céges hálózathoz történő
csatlakozás?
 Mit kell tudni a VPN (Virtual Private Netvork)
kapcsolatról?
 Hogyan válasszuk ki a megfelelő VPM megoldást?
 Léteznek-e ingyenes szoftverek?
 Milyen megoldások léteznek az adatvédelem és az IT
biztonság szempontjából?
− biztonságos munkaeszközök,
− titkosítási módszerek magáncélú felhasználás
ellen
− vírusvédelem

A videó-előadással kapcsolatos technikai
információk
Az online képzés a világon bárhonnan megtekinthető
számítógép, laptop vagy akár tablet segítségével, online
kapcsolaton keresztül.
Részvétel a videó-előadáson:

Jelentkezés után a résztvevő számára az általa előre
megadott e-mail címre küldjük azt a linket, amire kattintva
máris eléri a videó-előadást.

Az online előadás megtekintésére a böngészőn keresztül
nyílik lehetőség.
Minimális rendszerkövetelmények:

Internet hozzáférés (vezetékes, vezeték nélküli egyaránt)

A videó-előadást támogatja a legtöbb operációs rendszer
(Windows, MacOS, Linux)

A videó-előadás elérhető a legnépszerűbb böngészőkből
(Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari)*

A videó-előadás elérhető a legtöbb Android és iOS alapú
tabletről
*Amennyiben probléma adódik az online előadás elérésével,
kérjük, próbálja meg frissíteni böngészőjét.

Igen,
fővel jelentkezem a „Koronavírus – S.O.S
informatikai intézkedések” című videó-előadásra.
Dátum: A videó-előadás bármikor elérhető. Jelentkezése után máris
küldünk Önnek egy e-mailt, amely tartalmazni fogja azt a linket, amin
keresztül azonnal eléri az online előadást.

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet,
telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft. promóciós
anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy
számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete),
valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem,
hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a
promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom e-mailben (a forummedia@forum-media.hu e-mail címen) vagy telefonon keresztül (a 36 1 273
2090-es elérhetőségen).

Részvételi díj
A részvételi díj 19.900 Ft + áfa.
Ingyenes részvétel FAM tagoknak
A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel ingyenes!
Kattintson ide a további részletekéért!
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.
A jelentkező(k) adatai

Cég neve*
Cég címe*
Cég adószáma*
Megrendelő neve, beosztása*
E-mail cím*
Telefon*
Cég fő tevékenysége
Foglalkoztatottak száma
1-10

11–20

21–50

51–100

100 felett

A * jellel jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.

Dátum

Cégszerű aláírás

Amennyiben nem tudja elindítani a videó-előadást, úgy kérjük,
keresse ügyfélszolgálatunkat a +36-1-273-2090-es, a +36-1273-2091-es vagy a +36-1-468-2916-os telefonszámok
egyikén.
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