
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 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 spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  Še je čas za prijavo na 22. konferenco in delavnico 

 Vabimo na brezplačni ISACA
®
 dan na Univerzi v Mariboru! 

Še je čas za prijavo na 22. konferenco in delavnico 

 Vse, ki vas zanimajo aktualne teme v zvezi z upravljanjem in ravnanjem z IS ter pomen dajanja zagotovil in revidiranja IS 
pri tem, vabimo 23. in 24. septembra 2014 v Zreče na že 

22. mednarodno konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov                                         Dodaj v Outlook 

Na konferenci bo 22 izkušenih in uveljavljenih avtorjev predstavilo 18 prispevkov. Omenimo naj Nove smeri internetne 
varnosti Rolfa von Roessinga, Zagotavljanje skladnosti na področju zasebnosti v svetovnem kontekstu: sedanjost in 
prihodnost, ki ga bo predstavil Yves Le Roux, z aktualnostjo ne bodo zaostajali niti domači avtorji. Predstavljene teme bodo 
vključevale: 

 upravljanje IS in IT procese, 

 ravnanje z licenčnimi pravicami in digitalnimi vsebinami, 

 preprečevanje in odkrivanje notranjih in spletnih prevar, 

 poslovanje v oblaku in druge aktualne strokovne izzive, ter 

 varovanje informacij in seveda 

 revidiranje IS. 

Za konferenco smo tokrat uspeli pridobiti sponzorja, podjetje AdriaData d.o.o. s partnerjem Qualys. Sponzor se bo s 
predstavitvami v živo in s predavanjem predstavil tudi na konferenci. 

Udeležnina znaša 439,20 €, za člane Slovenskega odseka ISACA in imetnike nazivov SIR pa 373,32 € z DDV. Za udeležbo 
boste lahko uveljavljali po 16 CPE, udeleženci, ki bodo izpolnili anketo o zadovoljstvu, pa bodo prejeli še e-knjigo iz ISACA

®
 

knjigarne. Prijavite se lahko na spletni strani www.si-revizija.si, prijavnici za konferenco in delavnici najdete tudi na koncu vabila 
na 22. konferenco. 

Verjamemo, da smo uspeli pripraviti zanimiv program! Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Delavnica 

Ob konferenci bomo 25. septembra v Ljubljani v angleščini izvedli delavnico z aktualno temo. Izvedel jo bo mednarodno 
uveljavljen strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, in sicer 

v četrtek, 25. septembra 2014 od 9. do 15.30, predavalnica Č ZRFRS, Dunajska 106 v Ljubljani, bo Rolf von Roessing 
predstavil 

Kaj bo delovalo pri varnosti v oblaku – upravljanje, transformacija, reševanje izzivov                             Dodaj v Outlook 

Delavnica bo obravnavala tako vidike upravljanja internetne varnosti kot tudi praktična in tehnična vprašanja. Udeleženci se bodo 
seznanili, kako uporabljati metodologijo COBIT 5 in druga orodja, da bi dosegli dobro upravljanje, popolno skladnost in 
uravnoteženo obravnavo tveganj za organizacijo. Zahtevne vsebine in vprašanja bodo ilustrirana s praktičnimi študijskimi primeri. 

Drugo načrtovano delavnico smo zaradi premajhnega zanimanja žal morali odpovedati. Udeležnina za delavnico znaša 347,70 €, 
za člane Slovenskega odseka ISACA in imetnike nazivov SIR pa 295,55 € z DDV, za udeležbo boste lahko uveljavljali 7 CPE. 

Prijavite se lahko na spletni strani www.si-revizija.si, prijavnico najdete tudi na koncu vabila na 22. konferenco, v katerem boste 
našli še več podrobnosti. 

Pridružite se nam, da boste na tekočem! 

Na vrh 
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Vabimo vas na brezplačni ISACA® dan na Univerzi v Mariboru! 

 

 V ponedeljek, 29. septembra med 9. in 12. uro, organiziramo na UM - FERI, Smetanova 17, objekt G2, predavalnica 
Alfa -, brezplačni dogodek, na katerem želimo s študenti izmenjati mnenja o priložnostih in pasteh pri razvoju kariere na 
področjih upravljanja in revidiranja IS ter varovanja informacij. Svoje poglede in izkušnje bodo predstavili uveljavljeni 

strokovnjaki. Povedali bomo tudi, kako lahko pri tem s svojimi produkti, dejavnostmi oziroma področji, ki jih pokriva, nazivi, ki jih 
podeljuje, pomaga ISACA

®
, predstavili organizacijo, prednosti za študente, kakor tudi dejavnost Slovenskega odseka ISACA. 

ISACA ima v Sloveniji 3 akademske zagovornike – na FERI in FL na Univerzi v Mariboru ter na FRI na Univerzi v Ljubljani –, ki 

ISACA gradiva uporabljajo ali navajajo pri svojih predmetih, ISACA gradiva pa uporabljajo še na Ekonomski fakulteti UL in na 
Fakulteti za informacijske študije v Novem Mestu. Slovenski odsek je s FRI na UL sklenil tudi memorandum o sodelovanju. 

Predviden je naslednji program (oglejte si povzetke in predstavitev avtorjev): 

   9.00-  9.30  Otvoritev – beseda predstavnika UM (izr.prof.dr. Aleš Živkovič, akademski zagovornik ISACA), predstavitev 
ISACA in odseka (Renato Burazer, predsednik Slovenskega odseka ISACA); 

   9.30-10.00  Upravljanje IS (Mitja Kozar, pomočnik direktorja Informatike in telekomunikacij, Gorenje); 

 10.00-10.30  Revizija IS (Marko Kavčič, vodja oddelka revizije informacijskih sistemov, KPMG); 

 10.30-11.00  Varovanje IS (Mitja Kozar, pomočnik direktorja Informatike in telekomunikacij, Gorenje); 

 11.00-12.00  Okrogla miza: priložnosti in pasti pri razvoju kariere (povezovalec: Renato Burazer; sodelujejo Mitja Kozar, 

Marko Kavčič, dr. Aleš Živkovič). 

Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava. Pridite, izžrebali bomo praktične nagrade in 3 brezplačna študentska 
članstva ISACA do konca leta 2015! Povabite tudi svoje prijatelje in znance! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 506. 

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