
 
 
 

 

PERSBERICHT Augustus 2019 

 

Gegevensbescherming, het IoT en die intrigerende KI – 
hoogtepunten van het congres- en bijprogramma van de it-
sa 

 

 Voor beleidsmakers en experts: bijprogramma en Congress@it-sa 

 Speciale bijdragen: „it-sa insights“ op vijf open fora 

 Degelijke vakkennis: Congress@it-sa start daags voor de it-sa 

 

Van 8 tot 10 oktober laten experts en beleidsmakers van C-level zich op de it-sa in 

Neurenberg weer op de hoogte brengen van de laatste veiligheidstrends in de ict. 

Het bijprogramma van deze vakbeurs, qua deelnemersaantal de grootste ter wereld, 

biedt daarvoor meer dan genoeg mogelijkheden. Op vijf podia praten experts van 

hier met een stand aanwezige bedrijven, belangenverenigingen en instellingen de 

bezoekers niet alleen bij over actuele bedreigingen, maar laten ze ook zien hoe je 

je daar als bedrijf tegen kunt beschermen. Op het begeleidende congresprogramma 

Congress@it-sa zal inhoudelijk dieper op het een en ander worden ingegaan. 

 

De it-sa insights is het onderdeel waar de hoogtepunten van de diverse podia 

tot een overzicht worden gebundeld 

De benaming “„it-sa insights” is gereserveerd voor die programmapunten uit de vijf 

open fora die er echt uitspringen. Hier wisselen experts kennis uit in een aantal 

gespreksronden en dragen ze ook met eigen stellingen verder aan de discussie bij. 

Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf plaatst de BVMW, de Duitse 

koepelorganisatie voor het mkb, het onderwerp ict-veiligheid op de agenda: de 

discussieronde op de eerste beursdag zal gewijd zijn aan thema's als de mens als 

risicofactor, stereotiepe aanvalsscenario's en social engineering. Concreet gewogen 

ervaringen met gamification voor de bewustwording van medewerkers zullen 

worden besproken in een lezing getiteld “Kom, laten we gaan spelen” door de 

Deutsche Post DHL Group. Andere sprekers zullen stilstaan bij onderwerpen als de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid bij incidenten met cybersecurity, kwesties die 

spelen rond de gegevensbescherming bij de inzet van KI, het Internet of Things en 

big data, of bij automatisering en visualisering voor forensisch onderzoek en 

monitoring. 
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Congress@it-sa neemt de intrigerende KI onder de loep 

Congress@it-sa gaat al daags voor de it-sa de poorten opent van start en behandelt 

in aansluiting op de vakbeurs onder meer thema's als cyberweerbaarheid, 

gegevensbescherming en SAP-beveiliging. Onder de kop “Mythos KI” zal de firma 

cirosec de bezoekers al op maandag 7 oktober het een en ander toelichten. Per slot 

van rekening is de vraag in hoeverre de inzet van kunstmatige intelligentie een 

revolutie betekent voor de veiligheid van de ict binnen de gemeenschap momenteel 

een van de meest besproken kwesties. En zowel providers als gebruikers zijn op 

zoek naar de inzetmogelijkheden daarvan. De door de Bundesakademie für 

öffentliche Verwaltung ieder jaar in samenwerking met de ict-planningscommissie 

georganiseerde bijeenkomst van toezichthouders voor de informatiebeveiliging bij 

de Duitse deelstaten en gemeenten staat voor de it-sa 2019 opnieuw op het 

congresprogramma. Hetzelfde geldt voor de dag die wordt georganiseerd door de 

Federale Dienst voor de beveiliging van informatietechnologie en die gewijd zal zijn 

aan de basale bescherming binnen de ict. 

 

Kijk voor meer informatie over het bijprogramma en de Congress@it-sa op:  

www.it-sa.de/en/events 

 

De veiligheidsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse heeft zijn waarde als het gaat om het thema veiligheid al 

ruimschoots bewezen. Met evenementen als de Enforce Tac – de vakbeurs voor 

Law Enforcement, de it-sa en de it-sa India – vakbeurzen voor de ict-veiligheid, de 

FeuerTrutz – een vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, de Perimeter 

Protection – vakbeurs voor omgevingsbeveiliging FIRE & SECURITY INDIA EXPO 

en de U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security brengt de 

beursorganisatie in totaal tegen de 1600 exposanten en zo'n 41.000 bezoekers van 

over de hele wereld bij elkaar. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Contactpersonen 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 
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Alle persberichten en nadere informatie, foto's en gefilmde impressies zijn te 

vinden op: www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


