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it-sa 2018 met nieuwe partners en internationaal  
VIS!T Symposium 

 

 Beveiligingsnetwerk München en Information Security Society 

Switzerland zijn nieuwe partners van it-sa 

 Internationaal Symposium VIS!T brengt IT-beveiligingsexperts uit 

administratie & bestuur in Neurenberg in contact met elkaar 

 

Met 630 exposanten* en 12.780 vakbezoekers noteerde de it-sa 2017 een 

groei van 28 resp. 25 procent ten opzichte van het vorige evenement – en 

onderstreepte daarmee haar positie als wereldwijd qua exposanten 

sterkste vakbeurs voor IT-beveiligingsoplossingen en vooraanstaand 

dialoogplatform voor het onderwerp cyberbeveiliging. Twee factoren 

spelen een belangrijke rol voor de sterke aantrekkelijkheid van de it-sa: de 

nauwe samenwerking met de ideële ondersteunende organisaties en 

partners, en gerenommeerde begeleidende evenementen. In 2018 wordt 

het partnernetwerk van de it-sa uitgebreid met het beveiligingsnetwerk 

München en Information Security Society Switzerland. Voor het eerst 

vindt tijdens de it-sa 2018 ook het internationale symposium VIS!T plaats: 

«Administratie & bestuur integreert veilige informatietechnologie». De it-

sa 2018 opent haar deuren van 9 tot 11 oktober in het beurscentrum in 

Neurenberg. 

 

Naast de raadpleging van exposanten in het adviescollege van de beurs, zet de 

beursleiding bij de it-sa 2018 ook in op de solidariteit met de ideëel 

ondersteunende organisaties Bitkom en BSI en op de uitbreiding van de 

samenwerking met partners. 

 

Belangrijke referentie en ideaal informatieplatform 

Beveiligingsnetwerk München, waar de NürnbergMesse als organisator van de 

it-sa bij betrokken is, en Information Security Society Switzerland (ISSS) 

                                                
*
 De bezoekers-, exposanten- en oppervlaktecijfers van deze beurs worden volgens de uniforme definities 

van de FKM – (Duitse) Maatschappij voor vrijwillige controle van beurs- en expositiecijfers - vastgesteld en 
gecertificeerd 
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breiden het partnernetwerk van de IT-beveiligingsvakbeurs uit. „Als één van de 

belangrijkste beurzen op het gebied van IT-beveiliging is de it-sa allang een 

belangrijke referentie voor de partners in het beveiligingsnetwerk München. We 

verheugen ons erop om met het nu officiële partnership onze samenwerking 

nog verder te intensiveren“, zegt Peter Möhring, General Manager 

Sicherheitsnetzwerk München. „De it-sa is ook voor deskundigen uit 

Zwitserland een uitstekend evenement en een ideaal informatieplatform 

betreffende IT-beveiliging“, aldus ISSS-voorzitter Umberto Annino. Tot de 

ondersteuners worden naast de ideële sponsors en de premium partner, de 

Duitse Federatie van IT-beveiliging (TeleTrusT), ook gerekend de 

werkgeversverenigingen van de metaal- en elektro-industrie in Beieren (bayme 

vbm), de Beierse vereniging voor beveiliging in het bedrijfsleven (BVSW), 

‘Duitsland veilig binnen het internet’ (Deutschland sicher im Netz) (DsiN), 

Datakontext, de Vereniging van de interneteconomie (eco), het Tsjechische 

Network Security Monitoring Cluster, het Open Web Application Security Project 

(OWASP), tech UK en de Duitse Federale Vereniging van IT-gebruikers 

(VOICE). Evenementdirecteur Frank Venjakob stelt daarover: „Via de intensieve 

uitwisseling met branchevertegenwoordigers in het adviescollege van de beurs 

en onze contacten met verenigingen, federaties en organisaties, luisteren we 

steeds naar de markt. Voor de verdere ontwikkeling van de it-sa en het 

congresprogramma ontvangen wij zo belangrijke impulsen. We verheugen ons 

zeer op de samenwerking met bestaande en nieuwe partners.“ 

 

Internationaal symposium VIS!T vindt plaats tijdens de it-sa 2018 

Het Duitse Rijksbureau voor beveiliging in IT organiseert in Neurenberg tijdens 

de it-sa 2018 het internationale symposium VIS!T «Administratie & bestuur 

integreert veilige informatietechnologie». Om de twee jaar richt dit evenement 

op wisselende locaties zich tot IT-beveiligingsexperts uit bestuur & 

administratie. Deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg 

discussiëren in het kader van VIS!T over specifieke uitdagingen. 

 

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van 

beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law 

Enforcement, it-sa, it-sa Brasil en it-sa India – vakbeurzen voor IT-beveiliging, 

FeuerTRUTZ – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter 

Protection – vakbeurs voor bescherming van tentoonstellingsterreinen in de 
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open lucht, FIRE & SECURITY INDIA EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned 

Technologies & Security, brengt zij in totaal meer dan 1.200 exposanten en 

circa 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar. 

Verdere informatie op: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Contactpartners voor pers en media 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u 

hier: www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op Twitter! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


