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In English

TIVIA Road show: Tietoturvaa ja
tuottavuutta työhön 18.2.2016

Date: 
Torstai, 18 helmikuu, 2016 - 16:00
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TIVIA:n vuosittainen road show järjestetään keväällä yhteistyössä Pitkyn, 2NS:n ja Tieturin kanssa. Tapahtuma
järjestetään 18.2.2016 kello 16.00 – 19.00 osoitteessa Tampereen valtatie 15 (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus,
TAKK). Seminaareissa saat vastauksen muun muassa siihen miten parhaiten pystyt suojautumaan hakkereilta
kiinnittämällä huomiota omaan toimintaasi sekä miten pystyt tehostamaan työtäsi Office 2016- ja Windows 10 -
ohjelmien avulla. 

Ohjelma
16.00   Pitkyn ja TIVIA:n terveiset

16.15   Windows 10 ja Office 2016 uudet ominaisuudet, kouluttaja Hanna Suontausta – Tieturi

Windows 10 – uudet piirteet
Office 2016 – yhteiset ominaisuudet
Miten pystyt tehostamaan työtäsi Windows 10:n ja Office 2016:n uusien ominaisuuksien avulla

17.45   Tauko – kahvitarjoilua + verkostoitumista

18.15   Suojaudu hakkerilta - vinkkejä työ ja kotikäyttöön, Juho Ranta, 2NS – Second Nature Security Oy

Mitä on sosiaalinen hakkerointi?
Case-esimerkki
Miten välttää hakkerointi omassa työssä?
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Osallistumismaksu
Road show on ilmainen Pitkyläisille sekä muille TIVIA-yhteisön jäsenille, muutoin tilaisuus maksaa 60 €.
Tilaisuudessa on tarjolla rajattu määrä ilmaisia opiskelijapaikkoja.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

 

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Keskiviikko, 23 joulukuu, 2015 - 11:00
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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