Info en inschrijvingen
De sessie start om 20 uur en duurt tot 22 uur.
U bent al welkom vanaf 19u30. Tijdens de afsluitende
drink kunt u nog wat napraten met collega’s.
De belangstelling voor deze GRATIS sessies over
veiligheid van KMO-IT is groot.
Schrijf u daarom zo snel mogelijk in, want het aantal
deelnemers is beperkt.
U surft naar www.kmo-it.be om u in te schrijven.
Uw inschrijving ligt vast, als u van ons een tegenbericht
krijgt. Kan u niet aanwezig zijn, geef dan minstens een
week op voorhand een seintje.

Wanneer en waar?
Donderdag 25 januari 2007
Auditorium Gaselwest (Electrabel)
Kortrijk
Dinsdag 30 januari 2007
Auditorium Electrabel
Gent

U hebt nog niet echt
veel kaas gegeten
van PC- en netwerkbeveiliging?

Woensdag 31 januari 2007
Holiday Inn
Hasselt
Dinsdag 6 februari 2007
Auditorium KBC
Leuven
Donderdag 8 februari 2007
Auditorium Electrabel
Antwerpen

Ontdek GRATIS hoe u uw PC of
netwerk beveiligt tegen hackers,
virussen, wormen, trojans, spyware, spam...

Alle adressen en praktische informatie zijn ook te
vinden op de www.kmo-it.be activiteitenkalender

KMO-IT initiatiefnemers

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de
werkgelegenheid door het bevorderen van
inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren
in menselijke hulpbronnen

Hou ongewenste indringers
uit uw PC...

01

Wat zijn virussen?

Kom naar het gratis seminarie van
KMO-IT en leer hoe u veilig kan
werken op en met het internet.

02

Wat is het verschil tussen virussen,
trojans en wormen?

03

Wat is spam?

04

Wie schrijft die virussen?
Zijn dit hackers?

05

Ben ik goed beveiligd tegen
virussen en/of spam?

06

Welke beveiligingstechnieken
bestaan er om mijn netwerk beter
te beschermen?

Schrijf u in via www.kmo-it.be

07

Wat zijn de laatste nieuwe
bedreigingen?

Uw informatie is belangrijk, heel belangrijk.
Maar om van uw ICT-beveiliging een succes te maken
moet u wel wetenwaar de vele valkuilen en addertjes
onder het gras zitten.

08

Wat zijn de laatste evoluties op
beveiligingsvlak?

Tijdens deze sessie krijgt u van Eddy Willems,
ICT-veiligheidsspecialist, tal van tips en advies om uw
PC of netwerk te beveiligen tegen virussen, hackers,
spyware,…
Daarnaast bekijkt hij u ook de verschillende mogelijkheden om SPAM te vermijden. Een seminarie dat dus
interessant is voor iedereen die met het internet werkt.

09

Hoe ziet de toekomst eruit op
gebied van beveiliging?

10

Welke bronnen kan je zelf
gebruiken om meer te weten
ivm alle bedreigingen?

KMO-IT is een initiatief dat kleine en middelgrote ondernemers stimuleert om door een oordeelkundig gebruik
van Informatie- en Communicatie Technologie hun
rendement te verbeteren. Het wordt gesteund door de
Vlaamse Regering en Europa via het ESF-fonds.

Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit op één van de KMO-IT
seminaries over veiligheid, bij u in de buurt.
Op de achterzijde van deze folder vindt u een
overzicht van data en locaties.

Talrijke tips en voorbeelden uit de praktijk geven u
het antwoord op volgende veel gestelde vragen

