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To nejzajímavější z doprovodného programu it-sa 2018 

 

 it-sa insights, keynote projev Pauly Januszkiewiczové a mezinárodní 

fórum I10 patří k tomu nejzajímavějšímu v otevřených fórech. 

 Na startupy v oblasti IT security čeká cena UP18@it-sa Award. 

 Congress@it-sa se špičkovým programem. 

 

Na letošním ročníku it-sa od 9. do 11. října 2018 představí přibližně 

700 mezinárodních vystavovatelů svá řešení pro zabezpečení IT. Odborný 

veletrh a doprovodný Congress@it-sa navíc láká návštěvníky na program, 

který nabídne řadu příležitostí se informovat na různé aspekty zabezpečení 

informací. Návštěvníci se tak mohou těšit na nové otevřené fórum 

s anglickojazyčnými prezentacemi, keynote projev expertky na zabezpečení 

IT Pauly Januszkiewiczové nebo udílení Německé ceny zabezpečení IT. 

Congress@it-sa vhodně zaměřenými akcemi osloví CISO, uživatele 

v malých a středních podnicích i pracovníky odpovídající za IT ve veřejné 

správě a na úřadech.  

 

„Poptávka po řešeních pro zabezpečení IT bude s postupem digitalizace nadále 

růst. Udržet si přehled o trendech v oblasti řízení zabezpečení IT a nového 

technického vývoje je při tom velkou výzvou – jak pro manažery činící rozhodnutí, 

tak pro experty na tuto problematiku. Doprovodný program veletrhu it-sa vám 

řadou různých formátů dá možnost se zorientovat a nabídne příležitosti 

k navázání kontaktů,“ vysvětluje Frank Venjakob, výkonný ředitel veletrhu it-sa ve 

společnosti NürnbergMesse.  

 

Otevřená fóra: mezinárodní přednášky na pěti pódiích 

Přednáškový program otevřených fór it-sa 2018 zahrnuje přibližně 350 příspěvků. 

Novinkou je mezinárodně orientované fórum I10, kde se všechny přednášky 

uskuteční v angličtině. Fóra M9 a M10, která jsou známá už z minulého roku, 

osvětlí téma kybernetické bezpečnosti z manažerské perspektivy. Fóra T9 a T10 

se zaměřují na technické aspekty.  
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it-sa insights: hlavní body programu fór 

Příspěvky nezávislé na konkrétních výrobcích a panelové diskuse, kterých se 

zúčastní oborová sdružení a organizace, jsou označovány jako „it-sa insights“. 

Na mezinárodním fóru I10 vystoupí například prof. Udo Helmbrecht, výkonný 

ředitel Evropské agentury pro zabezpečení sítí a informací (ENISA), a sice 

9. října s přednáškou na téma „Inovační řešení pro zvýšení kybernetické 

bezpečnosti v Evropě“. Mezi další témata patří zabezpečení IT pro kritické 

infrastruktury a Průmysl 4.0, ale také blockchain. 

 

Paula Januszkiewicz promluví o budoucnosti kybernetické bezpečnosti 

Keynote projev na veletrhu it-sa 2018 pronese světově proslulá expertka na 

zabezpečení IT Paula Januszkiewicz. Ve čtvrtek 11. října vystoupí na novém 

mezinárodním fóru I10 s přednáškou na téma „“Útoky v odvětví: pohled do 

budoucnosti kybernetické bezpečnosti“. Januszkiewicz je zakladatelka 

a generální ředitelka společnosti CQURE Inc. a získala ocenění Enterprise 

Security MVP (Microsoft Most Valuable Professional). Patří k několika málo lidem 

na světě, kteří mají přístup ke zdrojovému kódu systému Windows. 

 

UP18@it-sa: cena pro startupy 

Veletrh it-sa představuje novou platformu UP18@it-sa pro startupy na poli 

zabezpečení IT. 8. října, den před samotným veletrhem, se 18 nominovaných 

startupů z oblasti IT security v regionu Německo, Rakousko a Švýcarsko 

představí manažerům firem, konzultantům a potenciálním investorům, kteří 

vyberou vítěze ceny UP18@it-sa. Na vítěze čeká koučink, který zajistí oba 

iniciátoři ceny: digitální hub CyberSecurity a Bayerisches IT-Sicherheitscluster. 

Soutěž pro startupy v oblasti zabezpečení doplní speciální plocha Startups@it-

sa, která mladým vystavovatelům v hale 10.1 nabídne vlastní výstavní plochu. 

 

Další informace o UP18@it-sa: www.it-sa.de/up18 

 

Congress@it-sa: prvotřídní události pod jednou střechou 

Co znamená nedostatek odborníků pro orientaci firemních oddělení zabezpečení 

IT? Jak obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů upravuje odpovědnost 

v případě používání nových technologií? Manažeři a odborníci na zabezpečení IT 

naleznou odpovědi na tyto a další otázky na Congress@it-sa. V celkem 

19 přednáškových řadách doprovodného kongresového programu, z nichž 

některé trvají několik dní, poskytnou firmy a organizace informace už od 8. října.  
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Poprvé se v Norimberku uskuteční mezinárodní sympozium Vis!t „Veřejná správa 

integruje zabezpečené informační technologie“, které se obrací na experty na 

zabezpečení IT z veřejné správy v Německu, Rakousku, Švýcarsku 

a Lucembursku. Také letos se pod střechou Congress@it-sa bude konat Den 

základního zabezpečení IT pořádaný Spolkovým úřadem pro bezpečnost 

v oblasti informačních technologií a výroční zasedání pracovníků spolkových 

zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT. Poprvé bude na veletrhu it-sa 

předána Německá cena zabezpečení IT – vítězové sedmého ročníku budou 

jmenováni 9. října. Ještě předtím finalisté představí své inovace v rámci 

programu fór, konkrétně na fóru T9. 

 

Další informace k doprovodnému programu a Congress@it-sa:  

www.it-sa.de/programme 

 

Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse 

Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným 

know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law 

enforcement), it-sa,  it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné veletrhy kybernetické 

bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti), 

Perimeter Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených areálů), 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned Technologies & 

Security se setkává přibližně 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků 

z celého světa. 

 

Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontaktní osoby pro média 

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 

 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: 

www.it-sa.de/en/news 

 
Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, YouTube a LinkedInu. 
 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


