Wireless LANs:
www.itworks.be

STRATEGIE, TECHNOLOGIE

EN

SECURITY

4 Augustus 2004 (14-18u), BUSINESS FACULTY (ST. LENDRIKSBORRE 6, NEDER-OVER-HEEMBEEK)
Draadloze netwerken (WLANs) hebben het voorbije jaar een enorme opgang gemaakt. WLANs zijn makkelijk te installeren,
de hardware is heel wat goedkoper geworden, en steeds meer laptops hebben reeds bij aankoop Wi-Fi aan boord.
Ook voor het verbinden van bedrijfslokaties (bv. aan beide kanten van een straat) kan wireless een oplossing bieden.
Het is echter belangrijk om naast de mogelijkheden van de technologie ook de security implicaties goed te begrijpen en
in te plannen in uw network policy. Daarom organiseert I.T. Works op 4 augustus 2004 (14-18u) dit namiddagseminar:

VOLLEDIG PROGRAMMA VAN HET NAMIDDAGSEMINAR:
13.30u

Registratie en Koffie/Thee

14.00u

Wireless networks in een network policy (Alex Vanzegbroek, Consultecom bvba)
Positionering van WLANs, toepassingen van WLANs (ook wireless WAN en WiMAX) en hotspots,
ROI en terugverdientijd (die heel kort kan zijn), ...

14.30u

Security in Wireless 802.11 Networking (Peter De Schrijver, Mind NV)
Basismechanismen, link layer security, network layer security, ... (WEP, WPA, IPSEC/VPN, ...)

15.15u

Koffie/Thee

15.30u

Specificaties en hardware: een overzicht (Rudy De Keninck, Comstor)
Wireless standaarden en frekwenties (802.16, 802.20, 802.11a, b, g, ...), access points: thick versus thin,
beheer en beveiliging van Wireless netwerken

16.15u

Best Practices in Wireless LANs (Evert Bopp, Wired & Wireless)

16.45u

Koffie/Thee

17.00u

Case Study: HCO, het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (Evert Bopp, Wired & Wireless)

18.00u

Einde van dit seminar, en mogelijkheid tot napraten tijdens een sandwich buffet en een drink

Voorbereiding, uitvoering, opvolging, ...

Hoe een wireless netwerk (niet) moet, troubleshooting & oplossingen, vervangen van een bestaand netwerk

PRIJS VAN

DIT

NAMIDDAGSEMINAR:

De prijs van dit uniek seminar is
240 EUR (+ 21 % BTW).

KORTINGEN:
Bij simultane inschrijving (zelfde faktuur),
krijgt de 2de deelnemer van eenzelfde
bedrijf 10 %, de 3de 20 % en alle volgende
deelnemers 30 % korting.

ANDERE SEMINARS VAN I.T. WORKS:
•

ITIL: Inleiding, Positionering en Evaluatie

8 September (14-21u)
• Pragmatisch Ontwikkelen met .NET
15 September (14-21u)
• RFID: Opportunities and Challenges
22 September (14-21u)
• Enterprise Portals
29 September (14-21u)
• Enterprise Content Management
6 Oktober (14-21u)
• Datawarehousing seminar
23-24 November 2004 (14-21u)

Organized by I.T. Works
Het volledig programma van dit seminar staat op http://www.itworks.be/event.php?id=WLAND1
U kan ook on-line registreren (en eventueel ook on-line betalen) via onze Web site www.itworks.be

Technologiepark 3 • 9052 Gent
Phone: 09 241.56.13 • Fax: 09 241.56.56

I.T. Works, Technologiepark 3, 9052 Gent
Tel: 09 241 56 13 • Fax: 09 241 56 56 • E-Mail: feedback@itworks.be

 Mr. /  Mevr.
Naam: _________________ Voornaam: __________________
Funktie: _____________________________________________
Bedrijf: _____________________________________________
Bedrijfsadres: _________________________________________
____________________________________________________
Tel: _____________________Fax: _______________________
BTW nr.: ___________________________________________
E-Mail: ______________________________________________
 Ja, ik registreer voor seminar:
Wireless LANs: Strategie, Technologie en Security
(Business Faculty, 4 Augustus, 14-18u)
en betaal dan ook de faktuur voor 240 EUR (+21% BTW) die
zal gestuurd worden naar mijn bedrijfadres, tenzij anders vermeld.
Indien een bestelbonnummer vereist is op de faktuur, gelieve
dit hier te vermelden: ___________________________________
Datum _______________ Handtekening: __________________
U kan ook on-line registreren op
www.itworks.be/register.php?id=WLAND1
 Ja, ik ben geinteresseerd in dit seminar over "Wireless LANs",
maar ik kan helaas niet deelnemen aan de sessie op 4 augustus.
Hou mij op de hoogte over een volgende sessie.

Invalid address or addressee ? Want to receive our invitations by email ? Know more about the speaking and
sponsoring opportunities ? Just email us at feedback@itworks.be, or visit our brandnew Web site at www.itworks.be.

REGISTRATIEFORMULIER:

België-Belgique
P.B./P.P
B/15

