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PREDSTAVITEV

Usposabljanja s področja informacijske varnosti

Najnaprednejša varnostna usposabljanja
..S&T Slovenija kot ekskluzivni zastopnik SSR-i ‘The CyberCrime Fighters™ in The CyberCrime Fighters Association prinaša najnaprednejša
mednarodna izobraževanja s področja informacijske varnosti..

S&T Slovenija, eden izmed vodilnih slovenskih
ponudnikov na področju informacijske teh
nologije, je naredil korak naprej in obogatil po
nudbo izobraževanj v svojem izobraževalnem
centru z izvajanjem celovitega nabora napred
nih izobraževanj s področja informacijske var
nosti (Ethical hacker, Information Security Offi
cer, Penetration Testing engineer/consultant,
Security Leadership Officer, Forensics Examine
…), ki jih kot ekskluzivni zastopnik izvaja na
širšem območju jugovzhodne in srednje Ev
rope. Tečaji so namenjeni vsem ravnem IT stro
kovnjakov, ponujajo pa mednarodni pregled
znanja in mednarodno priznane certifikate.
Izobraževanja s področja informacijske varnosti
v okviru Izobraževalnega centra S&T Slovenija
obsegajo nabor znanj, ki se zahtevajo od var
nostnih IT strokovnjakov po vsem svetu. Šolanja
za mednarodne certifikate so organizirana in se
preverjajo s pomočjo neodvisnega ocenjeval
nega telesa SSR-i in njegovega mednarodnega
partnerja, namenjena pa so IT strokovnjakom na
vseh operativnih in vodilnih ravneh, kot so IT
operativa in omrežja, Varnostna revizija in up
ravljanje, Ukrepi ob varnostnih sanacijah, Varni
razvoj in programiranje.
Vsi tečaji so štiri- do šestkrat letno osveženi z ak
tualnimi, resničnimi primeri s področja infor
macijske varnosti, za nadaljnji študij in razisko
vanje pa tečajniki prejmejo dostop do TOBOK
(The open body of knowledge) in po uspešno
opravljenem izpitu prejmejo dostop v Student
Membership pri CCFAI (Cyber Crime Fighters
Association International; sicer v vrednosti 500
dolarjev letno).
Izobraževalni center S&T Slovenija tako nudi na
bor izobraževanj s področja IT varnosti, ki doslej
v Sloveniji še niso bila na voljo:

Začetniki:
• CPEH: Certified Professional Ethical Hacker  

Tehnična Znanja:
• C
 PTE: Certified Penetration Testing Engineer
• Termin izvedbe: 29. november–3. december
2010
• CDFE: Certified Digital Forensics Examiner  
• CSCE: Coding Principles & Practices
• CWSE: Certified Wireless Security Engineer  
• CSVMS: Certified Secure Virtual Machine
Specialist
• CSWAE: Certified Secure Web Application
Engineer
• ISSC: Top 20 Information Systems Security
Controls
• CPTC: Certified Penetration Testing Consul
tant (napredni)

svetovanja in izobraževanja. Številne certifikaci
je dodatno potrjujejo kvaliteto njihovega dela.
So Microsoft Gold Certified Partner for Learning
Solutions (CPLS), Check Point Authorized Trai
ning Center, SAP izobraževalni center, SSR-i
Training partner, Oracle Education Distibution,
Prometric test center, Pearson VUE authorized
test center ter sodelujejo s številnimi partnerji
kot so Entrust, Internet Security Systems, Help
Desk Institute, Citrix, Trend Micro, Systematic
Software Engineering.
STORITVE IC: Strateško in operativno načrtovanje
izobraževanj na področju IT in sorodnih znanj
(analiza izobraževalnih potreb, priprava učnega
plana, ocenjevanje rezultatov), prenašanje
izobraževalnih rešitev preko različnih metod in
oblik (Klasični tečaji v učilnici, Delavnice, Semi
narji, e-izobraževanje, Bootcampi, Svetovanje),
Izpitni center – Certificiranje.
Za dodatne informacije jih lahko obiščete na
sedežu podjetja na Leskoškovi cesti 6 v Ljubljani
ali pa pokličete na telefon 01 58 55 691. Lahko
jim tudi pišete na znanje@snt.si ali pa jih poiščete
na spletu: http://znanje.snt.si.
(P.R.)

Management znanja:
• C
 ISSO: Certified Information System Security
Officer
Termin izvedbe: 22.–26. november 2010
• CSLO: Certified Security Leadership Officer  
Termin izvedbe: 13.–17. december 2010
• ISCAP: Information Systems Certification and
Accreditation Professional
www.racunalniske-novice.com

Izobraževalni center S&T sestavlja ekipa strok
ovnih sodelavcev, ki jim ni vseeno, kako upora
bljate informacijsko tehnologijo. S svojo inova
tivnostjo, ki temelji na dobrem poznavanju sod
obne tehnologije in svetovnih trendov na
področju informacijske tehnologije, strankam
ponujajo izobraževalne rešitve prihodnosti na
visoko kvalitetnem nivoju in na najsodobnejši
način. Svoje znanje in izkušnje ponujajo v obliki

S&T Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana
Tel.: 01 585 52 00
Faks: 01/585 52 02,
spletni naslov: www.snt.si
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