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Namen Obvestil je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA
®
, jih opozoriti na pomembne roke ali 

zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                     Obiščite tudi našo »ZLATO« spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Odsekove počitnice 

 Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

 Poletna šola CSA Slovenija: Varnost računalništva v oblaku 

 Povabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

Odsekove počitnice 

Odsek je na počitnicah do septembra! 

Brezplačna izobraževanja bomo predvidoma spet pripravili oktobra, tokrat z družabnim dogodkom na morju, v Kopru! Vabilo in 
podrobnosti bomo objavili pravočasno. 

Sporočite nam svoje mnenje o pobudi za izvedbo izobraževanj zunaj Ljubljane! 

Na vrh 

Povabilo avtorjem prispevkov na mesečnih izobraževanjih 

Odsekov upravni odbor vabi člane in nečlane k pripravi predavanja na enem od odsekovih mesečnih izobraževanj v naslednjem 
šolskem letu, torej od jeseni dalje! 

Na predavanjih bi si želeli slišati predvsem teme z naslednjih področij: 

 revizijska praksa – primeri izvedbe revizij z uporabo standardov, smernic ISACA; 

 predstavitve novih študijskih gradiv / belih knjig ISACA; 

 področje varnosti; 

 nove tehnologije in tveganja. 

Možnosti predstavitve so tri, za vse lahko uveljavljate CPE, tako za pripravo predstavitve ali članka, kot za izvedbo predstavitve: 

 krajša predstavitev (1 šolska ura), 

 daljša predstavitev (2 šolski uri), 

 prispevek s predstavitvijo (krajšo ali daljšo): prispevek lahko glede na "težo" objavimo v Mesečniku, na bodočih zaprtih odsekovih 
članskih straneh, v reviji Revizor (honorirano) ali v ISACA Journal; za to možnost ponujamo dodatno spodbudo, »bon« za nakup 
poljubne knjige v ISACA Bookstore. 

Sporočite nam svoje predloge in pobude! 

Na vrh 

Poletna šola CSA Slovenija: Varnost računalništva v oblaku 

Cloud Security Alliance (CSA) - Slovenia chapter vabi na poletno šolo, ki bo od četrtka, 28.6., do ponedeljka, 2.7.2012 v 
Hotelu Balnea v Termah Dolenjske Toplice! 

Poletna šola temelji na varnostnih smernicah CSA. Njen cilj je seznaniti udeležence s prednostmi in tveganji, ki jih prinaša 
računalništvo v oblaku na področju varnosti, prožnosti in zasebnosti. Udeleženci bodo pridobili znanja o ključnih konceptih na 
področjih varnosti, korporativnega upravljanja, zagotavljanja skladnosti, upravljanja s tveganji in zasebnosti v okolju računalništva v 
oblaku. Drugi cilji so seznaniti udeležence z načini, kako izvajati stabilne in varne podlage za delovanje v oblaku ter zagotoviti 
praktične in učinkovite načrte za managerje, ki želijo implementirati računalništvo v oblaku na varen način, kot alternativo ali 
zamenjavo tradicionalni infrastrukturi. 

Več na povezavi! 

Na vrh 
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http://www.isaca.org/bookstore/Pages/default.aspx
mailto:tajnik@isaca.si;predsednik@isaca.si?subject=Predavanje%20na%20mesečnem%20izobraževanju
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http://www.isaca.si/


Povabilo udeležencem 20. mednarodne konference 

Ne pozabite, septembra organiziramo že 20. konferenco! 

Slovenski inštitut za revizijo ter Slovenski odsek ISACA prirejata že 20. mednarodno konferenco o revidiranju in nadzoru 
informacijskih sistemov. Konferenca bo 25. in 26. septembra 2012 na Ptuju, v Grand Hotel Primus, povezana delavnica COBIT 
5.0, ki jo bo izvedel Derek J. Oliver iz londonskega odseka ISACA, sicer tudi predavatelj na konferenci, pa zaradi lažje dostopnosti na 
Slovenskem inštitutu za revizijo v Ljubljani, 27. in 28. septembra. 

Vabljeni v našo družbo! 

Na vrh 

Sporočilo ste prejeli na osnovi vašega naročila Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA. 

Sporočite nam svoje mnenje o Mesečniku in Obvestilih   |   Naročite se   |   Odjavite se   |   Politika zasebnosti 
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