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Регистрацията за семинара дава възможност за online достъп до всички обучения

Семинар за „Дигитална идентичност и сигурност” в Русенския университет ще започне на 22 юни,
сряда, в 10.00 ч. в зала 2.101. Предвидено е работната среща да продължи до 13.00 ч.
Събитието, чийто домакин е нашето висше училище е част от програмата „Модерният бизнес” на
Microsoft България, която се осъществява в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция за
насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Събирането ще осигури поредната
възможност за осъществяване на глобалната стратегия, посветена на бизнес обучения в три
направления: „Бизнес протокол и етикет“, „Дигитален маркетинг“ и „Кибер сигурност“.
Какво представлява обаче т.нар. “Дигитална идентичност и сигурност” в съвременния свят?
Според специалистите, които се занимават с тази проблематика, електронното управление на
достъпа до фирмени ресурси и информация винаги ще бъде предизвикателство, независимо от
ранга и броя служители във фирмата. Вече дори и в малките компании този проблем не е за
подценяване, тъй като и там е особено важно да има гъвкава организационна структура, което
предполага използването на множество информационни системи от различни доставчици. Все по
често в администрирането на тези системи липсва добра комуникация при управлението на
правата за достъп до различни критични ресурси в електронните бизнес връзки. Това създава
предпоставки за грешки или недоразумения в осигуряването на нормална работна среда за
служителите и създава непредвидени проблеми при гарантирането на информационната
сигурност в организацията или фирмата, без значение колко големи са те.
Втората важна брънка е т.нар. „Дигитален маркетинг“. В лекцията, посветена на този проблем, ще
бъде засегната ролята на дигиталния маркетинг в намирането на нови бизнес възможности и ще
стане дума за поведението на потребителите в онлайн пространството. Ще бъде представена
концепция за потребителска пътека, а участниците ще получат практически съвети как могат да
ангажират на потребителите с дадена марка (бранд) или услуга.
Лекцията по “Бизнес протокол“ ще бъде комбинирано обучение по бизнес етикет и протокол
едновременно  една невербална комуникация и имидж мениджмънт от найново поколение.
Основните теми ще засегнат правилата при запознанство, реда на представяне, сбогуването;
етикет в медиите; етикет на определени събития – откриване на нов обект, фирмен прием,
работен обяд или вечеря, фирмен празник; национална и международна протоколна практика.
Лектори на семинара в Русе ще бъдат Борислав Сестримски  експерт по информационна
сигурност и разследване на компютърни престъпления към "Международна академия за
обучение по киберразследвания" и Десислава Матева  адвокат и част от екипа на юридическа
кантора "Арсис Консултинг", тясно специализирана в областта на интелектуалната собственост и
представител на „BSA І The Software Alliance” на територията на Република България.
Регистрацията за семинара дава възможност за online достъп до всички обучения.
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