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"A képzés nagyon jól visszaadta és
kiegészítette a CCSK ajánlásokat. A

gyakorlatias megközelítések és példák
nagyban segítik az elméleti anyag megértését

és alkalmazását. Aki a felhő technológiát a
mindennapokban alkalmazza vagy azt most
tervezi, annak nagyon ajánlom ezt a képzést!"

1. Modul – Bevezetés a felhő-informatikai alapokba
2. Modul – Infrastruktúra-biztonság 
3. Modul – Felhőbiztonság és kockázatkezelés
4. Modul – Adatbiztonság
5. Modul – Felhőalkalmazások, felhasználók és
kapcsolódó technológiák védelme
6. Modul – Felhőbiztonsági műveletek

CERTIFICATE OF CLOUD
SECURITY KNOWLEDGE

A CCSK képzési program világszerte preferált azon
szakértők által, akiknek célja, meglévő tudásuk átfogó
rendezése, megerősítése és a felhővel összefüggő
biztonsági szempontok jobb megértése.

Mi nem csak oktatjuk, hanem a gyakorlatban is
ellátjuk ezeket a feladatokat, ezért a képzési
tematikai része a sok gyakorlati példa, amiken
keresztül a résztvevők könnyebben megértik a
folyamatok működését.

A képzés áttekinti a CCSK vizsga legfrissebb
verziójában található legfontosabb témákat. 
Ezek a témakörök magukban foglalják a frissített
CSA Guidance  for Critical Areas of Focus
dokumentum minden területét és az ENISA Cloud
Computing Risk Assessment dokumentum
iránymutatásait.

A FORTIX CCSK képzése mindezt magyar nyelvű, a
Cloud Security Alliance (CSA) által kifejlesztett hivatalos
tananyag felhasználásával, CSA által akkreditált
szakértő oktatóval biztosítja.
Ahogy a szervezetek áttérnek a felhőalapú rendszerekre,
olyan információbiztonsági szakemberekre van
szükségük, akik értenek a felhőbiztonsághoz.

"A képzés rövid idő alatt ad átfogó képet a
felhőbiztonság témaköréről,

platformfüggetlen szemszögből, de
gyakorlati példákkal illusztrálva. Csak

ajánlani tudom mindenkinek, aki munkája
során felhőtechnológiákkal foglakozik."

RÉSZTVEVŐINK MONDTÁK A KÉPZÉSRŐL

info@fortix.hu www.fortix.hu

Képzés időpontja: 2023. március 8-9. 10:00-
17:00 óráig (2 napos) 

 
Képzési platform: MS Teams (online) 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 1400 USD + ÁFA / fő

 
Hétpecsét tagoknak kedvezménnyel 1200

USD + ÁFA / fő, a „HÉTPECSÉT202303”
kuponkód megadásával. 

  
A képzésért 14 CPE pont jár. 

 
A részvételi díj tartalmazza a két napos
magyar nyelvű képzést, az angol nyelvű

képzési anyagot, a CSA felé történő
adminisztrációs költségeket, 2 db CCSK

exam token-t.

VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS


