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РУ е домакин на семинар за дигиталната
идентичност и сигурност
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Не

Семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност” се

Христо Иванов:

Без мнение

България ще има
друга съдба

гласувай

провежда днес, 22 юни, в зала 2.101 на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ от 10 до 13 часа. Като част от програмата
„Модерният бизнес“, Microsoft България, в тясно
сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на
малки и средни предприятия (ИАНМСП), дава възможност за
участие в бизнес обучения по три теми: „Бизнес протокол и
етикет“, „Дигитален маркетинг“ и „Кибер сигурност“,
съобщават от РУ "Ангел Кънчев".

Oще...

Предишни анкети
Резултат

“Дигитална идентичност и сигурност”
Електронното управление на достъпа до фирмени ресурси и
информация винаги ще бъде предизвикателство, независимо от
ранга и броя служители във фирмата. Дори в малки компании
за които е особено важно гъвкава организационна структура,
чрез използването на множество информационни системи от
различни доставчици.

Advertorial
Английски езиков център Step Up организира
курс за подготовка за матурата по английски
език

Все по често в администрирането на тези системи липсва добра
комуникация при управлението правата за достъп до различни
критични ресурси в електронните бизнес системи. Това създава
предпоставки за грешки или недоразумения в осигуряването на
нормална работна среда за служителите и проблеми при
гарантиране на информационната сигурност в организацията
без значение колко е голяма тя.

23.01.2017 | 10:51

Английски езиков център Step Up организира
курс за подготовка за матурата по английски
език
22.01.2017 | 08:47

Съобщение от Община Бургас
10.01.2017 | 08:30
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„Дигитален маркетинг“
Лекцията ще засегне силата на дигиталния маркетинг в
намирането на нови бизнес възможности и поведението на
потребителите в онлайн пространството. Ще се представи
концепцията за потребителската пътека и практически съвети
за ангажирането на потребителите с даден бранд или услуга.
“Бизнес протокол “
Лекцията ще е комбинирано обучение по бизнес етикет и
протокол, невербална комуникация и имидж мениджмънт.
Основните теми ще засегнат правилата при запознанство, ред
на представяне, сбогуване; медиен етикет; етикет на събития –
откриване на нов обект, прием, обяд или вечеря, фирмен
празник и др.; 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 кибер разследвания" и Десислава Матева  адвокат
и част от екипа на юридическа кантора Арсис Консултинг,
тясно специализирана в областта на интелектуалната

Специално
Цветът на 2017 г. ще бъде пролетно зелено
08.12.2016 | 12:50

Шестима спечелиха никулденски шаран от
играта на Topnovini.bg
04.12.2016 | 15:03

Topnovini.bg раздава шарани за Никулден
23.11.2016 | 17:45
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собственост и представлява Би Ес Ей І Софтуерният алианс
(BSA І The Software Alliance) на територията на Република

Още...

България.
Регистрацията в семинара дава възможност за online достъп до
останалите обучения.
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Написано от вас
Как се преминава на кръстовището на улиците
"Марица" и "Невен" в Шумен
21.06.2016 | 17:01

Правете пари онлайн!

850 лева дневно. Открийте метода на
един български милионер.

Има ли лек за диабет?

Научете метод за естествено
ограничаване на диабет 2

Детска площадка в Шумен обрасна в двуметрова
трева*
08.06.2016 | 12:10

Стълбите до Икономическата гимназия в Шумен
втори ден в боклуци*
08.06.2016 | 11:48
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Отбелязват
Международния ден
в памет на жертвите
на Холокоста в Русе
27.01.2017 | 08:05

Община Ценово
кандидатства с проект
за ремонт на
читалището в
Пиперково

Жълт код за ниски
температури в
Русенска област

Пътната обстановка в
Русенско на 27 януари
27.01.2017 | 06:42

27.01.2017 | 06:53

27.01.2017 | 07:06

Facebook
Topnovini.bg Русе
8477 харесвания

"Огледално"
представя в Русе
новия си албум и
любими рок кавъри

Знакова фигура при
телефонните измами
задържана в Русе

Групата на „Дунав“ в
Турция се разширява
26.01.2017 | 15:06

26.01.2017 | 14:23

26.01.2017 | 23:20

Задържаха 29
годишен от
Смирненски, обрал
магазин във Варна
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Над 4 млн.лв. ще е
бюджетът на Община
Ценово за 2017 г.
25.01.2017 | 14:47

Общинските
съветници от БСП
няма да подкрепят
предложението за
Бюджет 2017 на
Община Русе
25.01.2017 | 12:46

С постоянство и
висока класа
русенската
„Панорама“ заслужи
престижен
сертификат
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Всеки осми
данъкоплатец в Русе
ползва улесненията
на декларацията с
баркод
22.01.2017 | 13:11

23.01.2017 | 13:47

17 пощенски клона в
Русенско вече
предоставят
формуляри за
данъчни декларации

Клиентите на Енерго
Про могат да
разсрочат по
високите зимни
сметки за ток

От партия "Атака"
събират идеи от
граждани за дейности
по Бюджет 2017 на
Община Русе

18.01.2017 | 20:09

18.01.2017 | 11:09
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Набират кандидатки
за сезонна
селскостопанска
работа в Испания
14.01.2017 | 15:57
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