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TIVIA:n vuosittainen Road show vieraili
Tampereella Pitkyn vieraana 18.2.2016
TIVIA:n vuosittainen Road show vieraili Tampereella TAKK:ssa Pitkyn vieraana 18.2.2016. Seminaarissa käsiteltiin
ajankohtaisia aiheita - tietoturvaa ja tuottavuutta. Tilaisuus keräsi paikalle mukavasti pitkyläisiä ja muiden TIVIAyhdistysten jäseniä. Tilaisuuden aluksi Ilpo Tolvanen kertoi Pitkyn tulevista tapahtumista, joita on kevätkaudella
melkoinen valikoima - katsokaa Pitkyn sivuilta. TIVA:n markkinointi- ja koulutuspäällikkä Nina From toi
kuulumisia TIVIA:lta ja muistutti uusista jäseneduista, jäsenkampanjasta ja että TIVIA:ssa otetaan jäseniltä
mielellään vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi.
Päivän esiintyjistä ensimmäinen Tieturin kouluttaja Hanna Suontaustan aiheena olivat Windows 10:n ja Office
2016:n uudet ominaisuudet. Windowsista tutustuttiin hands-on-tyylillä sovellusten käynnistämiseen, Edgeselaimen uniikkeihin toimintoihin, yleisiin syihin päivittää Windows kymppiin ja virtuaalisiin työpöytiin. Office
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2016:sta käytiin läpi sovellusten uudet työtä tehostavat ominaisuudet, mm. uusi aloitusnäkymä, dokumenttien
reaaliaikainen yhteiseditointi pilvessä, jakamistoiminnot, uudet kaaviotyypit, Wordin lukutila, Excelin helpottunut
pivot-taulukointi, Outlookin liitetarjotin ja ryhmät, PDF-tiedostojen avaus Wordissä - ja ohjelmien pilviversioiden
ominaisuuksien jatkuva päivittyminen jatkossa.
Second Nature Security 2NS:n Juho Ranta - joka itse tekee asiakkaille valkohattuhakkerointia - antoi vinkkejä työ
ja kotikäyttöön siitä, miten voimme suojautua hakkereilta. Ensin käytiin läpi hakkeroinnin tyyppejä - musta- ja
valkohattuhakkerit ovat aivan eri asiat. Antiikin Roomasta alkaneeseen tietoturvallisuuden historiaan luotiin tiivis
katsaus. Yleinen hyökkäyksen eteneminen esiteltiin, kuten myös sosiaalisen hakkeroinnin erilaiset tekniikat ja
erilaisia esimerkkejä niistä. Lopuksi käytiin läpi keskeiset hyvät turvallisuuskäytännöt.
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Kokonaisuutena päivä oli informatiivinen ja mukava kokoontumishetki tärkeiden asioiden parissa. Sivun
alaosassa on liitteenä päivän esiintyjien materiaaleja.
Raportti ja kuva: Matti Vuori

Artikkelilaji: Uutinen
TIVIAN esitysmateriaali
Juho Ranta - Second Nature Security 2NS - materiaali (Tietoturva)
Hanna Suontausta - Tieturi - materiaali (Windows 10 & Office 2016)
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TWEETS

LINKEDIN

Pitky_ry

Osallistu keskusteluun
LinkedIn-kanavallamme.

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf
Pitky_ry
Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg
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Pitkyllä on myös oma Youtube
kanava, jossa julkaisemme sisältöä.
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