iOS Security and Privacy
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/10/10100/501859

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 722,00 zł

Cena netto za godzinę

200,00 zł

Cena brutto za
godzinę

246,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-13

Termin zakończenia
usługi

2020-02-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-13

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Compendium - Centrum
Edukacyjne Spółka z o.o.

Osoba do
kontaktu

Michał Dobrzański

E-mail

michal.dobrzanski@compendium.pl

Telefon

12 29 84 777

Cel usługi
Cel edukacyjny
Whether a company is deep into its deployment of iOS or just beginning the journey, security and
privacy come up in every deployment conversation. In this four-hour workshop, participants learn
about security and privacy technologies that are built into iOS so they’re ready to discuss why the
Apple platform is the best choice for business mobility.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Objectives
Identify the security and privacy posture for a device after the completion of Setup Assistant
Explain the importance of a device passcode in protecting user and company data
Describe the built-in features of iOS that help keep user and company data separate
Identify strategies to ensure that data is encrypted when sent over networks to trusted hosts
Respond to misconceptions related to iOS security and privacy
Help plan the security and privacy strategy for a successful iOS deployment

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Participants will learn about security and privacy technologies that are built into iOS and identify
strategies to ensure that data is encrypted when sent over networks to trusted hosts.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane iOS.
Audience
IT professionals who are responsible for deploying and managing iOS devices
Technical sales professionals who assist customers in deciding to purchase iOS devices

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Bielska 17
02-394 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

Liczba
godzin

