Road Show SearchInform 2018
Money Loss Prevention: abordagem completa da gestão de riscos
prevenção | análise | investigação

Data: 21 de agosto de 2018
Registro dos participantes: 9:00
Duração do evento: 09:30 – 13:00
Local: Sala Martinelli
ACIJ – Associação Empresarial de Joinville
2550, Av. Aluísio Píres Condeixa – Saguaçu, Joinville – SC, 89221-750

O Road Show SearchInform reunirá especialistas e profissionais na área da
gestão de riscos. Os representantes da SearchInform falarão sobre as novas
soluções para a gestão de riscos, sobre as ameaças provocadas por agentes
internos e diferentes tipos de fraudes, compartilharão estudos de casos e
prognósticos.

PROGRAMA:
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Money Loss Prevention: abordagem completa da
gestão de riscos.
Novas ameaças à segurança da informação. De ameaças externas a
incidentes internos.
Riscos causados por agentes internos. O que os funcionários podem
fazer se não forem monitorados.
Prevenção e gestão de riscos financeiros, proteção de dados
corporativos. Transição para o conceito Money Loss Prevention.

Aplicação prática dos produtos SearchInform.
Exemplos de investigações reais.
Breve introdução sobre os produtos da SearchInform.
Soluções e estratégias da gestão de riscos.
Melhores exemplos de investigações internas: fraudes financeiras,
agentes internos, operações paralelas, espionagem industrial.

11:30–12:00
INTERVALO
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Experiências de clientes.
Tarefas incomuns para a gestão de riscos.
Casos de clientes: falsificação de documentos, pressão motivada por
interesses pessoais, ameaças à reputação, ações de hackers, divulgação
de informações internas, sabotagem, atividades ilegais, “Grupos de risco”:
álcool, drogas, problemas financeiros, demissões, etc.

Legislação no âmbito da segurança da informação
e controle de dados. Ferramentas para auditoria
interna na empresa.
Aspectos jurídicos do monitoramento do trabalho dos funcionários.
Lista de verificação: documentos normativos necessários para
implementação de software para auditoria interna.
Seção de perguntas e respostas.

Mesa redonda. Troca de experiências entre os
participantes da conferência. Balanço das
atividades.

A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA
Entre em contato conosco para obter mais detalhes e confirme sua
participação até o dia 20 de agosto de 2018 através do formulário de
inscrição no site: http://roadshow.searchinform.com/event/763/
Esperamos por vocês!
Informações de contato:
+55 11 989732037
v.prestes@searchinform.com
Vladimir PRESTES,
diretor do escritório de representação da SearchInform no Brasil

