
FortiGate - Quick Start Guide

Potrzebujesz skondensowanej dawki wiedzy na temat 
konfiguracji urządzeń FortiGate - to szkolenie jest właśnie 
dla Ciebie. Weź udział w jednodniowych warsztatach
i dowiedz się:

• jak wdrożyć urządzenie fortigate w Twojej sieci
• skonfigurować funkcje bezpieczeństwa
• jakie są najczęstsze problemy podczas wdrożenia i jak je

rozwiązywać
• gdzie znaleźć logi i jak je interpretować

Certyfikat
TAK

Czas
1 DZIEŃ

Godziny
9:00 - 16:00

OPIS SZKOLENIA

Podczas jednodniowego szkolenia, prowadzonego w formie warsztatów, dowiecie się, jak uruchomić 
urządzenie FortiGate i podnieść bezpieczeństwo firmowej sieci. Bez zbędnej teorii, skupiając się na 
praktycznych wskazówkach doświadczonego trenera - przeprowadzicie konfigurację, umożliwiającą 
udostępnienie Internetu, serwerów, oraz implementację najistotniejszych funkcji bezpieczeństwa zgodnie 
z "best practice". Wykorzystane technologie: FortiGate.

CEL SZKOLENIA

Nie każda infrastruktura jest złożona, nie zawsze musimy od razu skonfigurować wszystkie 
zaawansowane funkcje. Ogólnodostępne materiały często mówią w bardzo złożony, zawiły sposób - 
nawet o podstawowych zagadnieniach.

Celem szkolenia jest przedstawienie wdrożenia FortiGate w jak najprostszy sposób – od momentu 
wyciągnięcia z pudełka, do włączenia urządzenia w ruch produkcyjny. Najbardziej przystępne szkolenie 
dotyczące FortiGate na rynku!

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu, połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi 
wykonywanymi zdalnie.

WYMAGANIA

Znajomość podstawowych zagadnień sieciowych.
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Co to jest FortiGate - czym jest urządzenie i do czego jest potrzebne?

Podstawowa konfiguracja urządzenia

• Omówienie niezbędnych elementów konfiguracji

• Przeprowadzenie konfiguracji na urządzeniu krok-po-kroku

• Materiały w formie gotowych receptur

ABC bezpieczeństwa w sieci

• Jak w prosty sposób zwiększyć bezpieczeństwo?

• Omówienie podstawowych funkcji bezpieczeństwa

Best Practices

• Typowe błędy w konfiguracji urządzeń

• Na co należy zwrócić uwagę wdrażając urządzenie FortiGate?

Wprowadzenie do logowania, czyli czym są logi i jak należy je interpretować?
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Agenda szkolenia:

TRENERZY
Certyfikowani inżynierowie FORTINET NETWORK SECURITY EXPERT posiadający wieloletnie 
doświadczenie w zakresie wdrażania i wsparcia omawianych rozwiązań.
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