Het bestuur van IVAAN nodigt u graag uit op donderdag 19 maart 2020
in Feestzaal Commanderie in Huis van Wonterghem voor haar jaarlijkse studieavond:

CYBERINSECURITY.
THE HACKERS ARE READY. ARE YOU?
- Voor advocaten, Accountants en Notarissen

In de uiteenzetting wordt de concrete impact
voor accountants, notarissen en advocaten,... én de
kantoororganisatie vanuit de praktijk behandeld.
Volgende vragen komen hierbij aan bod:
Cyberrisico’s:
› Belang van ‘digitale veiligheid’
› Verschillende soorten cybercriminaliteit: virussen,
hacken, phishing mails
› Welke potentiële schade is er?
› Hoe gaan de hackers te werk?
Hoe uw kantoor preventief beschermen?
› Welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden?
› Opstellen stappenplan voor een goed IT-veiligheidsbeleid
binnen het kantoor
› Hoe goed is uw pc en server beveiligd?
› Hoe omgaan met updates?

Wanneer: donderdagavond 19 maart 2020
Waar:

Feestzaal Commanderie Huis van Wonterghem
Koning Leopold III-straat 9 - 8520 Kuurne

Programma:
Ontvangst vanaf 17u45, start om 18u tot 20u45, aansluitend
vraagstelling en uitgebreide receptie aangeboden ter
bevordering van de interprofessionele contacten.
Inschrijving:
U dient zich vooraf in te schrijven via het online
inschrijvingsformulier uiterlijk vrijdag 13 maart 2020.

› Personeelsafspraken omtrent gebruik pc’s
› Hoe veilig zijn verschillende cloud-toepassingen
(We Transfer, Dropbox, Ofﬁce 365)
› Belang van een externe audit van uw IT-installatie
› Gesegmenteerde beveiliging van de IT-installatie
Hiervoor doet Ivaan beroep op een gerenommeerd spreker:
De heer Kurt Callewaert (Master Mathematics) is lector en
onderzoekcoördinator Toegepaste Informatica bij HOWEST.
Naast zijn talrijke mandaten in diverse commissies, is Kurt
verantwoordelijk voor het zeer bekende traject Computer &
Cyber Crime Professional. Kurt en zijn team doen onderzoek
Naar Blockchain, Cybersecurity (inclusief Industriële security),
Data Protection (GDPR) en AI.
Kurt wordt bij deze lezing bijgestaan door mevrouw Veerle
Wanzeele, lector Financie- en verzekeringswezen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 95 EUR , over te schrijven
naar rekening BE19 3631 4443 9912 van de vzw IVAAN.
Uw inschrijving geldt als een verplichte betaling tenzij
annulatie 1 week voordien.
Doelgroep:
Economische beroepsbeoefenaars, advocaten, notarissen,
en hun medewerkers. Deze opleiding wordt erkend door het
IAB, Orde van advocaten en notarissen.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid in een inspirerende
omgeving.

IVAAN (West Vlaanderen) is een interprofessionele vereniging die de Advocaten, Notarissen en Economische beroepen
groepeert om ze samen te brengen en hun belangen te behartigen. Wij proberen dit te realiseren door het organiseren van
diverse seminaries en contactmomenten.

