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IT Pauli Januszkiewicz 

 

 Znana na całym świecie ekspertka bezpieczeństwa IT przemawia na 

Targach it-sa 2018 

 Special Keynote 11 października w nowym międzynarodowym forum 

I10 

 Słuchacze otrzymają wskazówki jak lepiej zabezpieczać systemy IT 

 

Paula Januszkiewicz wystąpi z Special Keynote na Targach it-sa 2018. W 

trzecim dniu targów, czwartek, 11 października, przemawia znana na całym 

świecie ekspertka bezpieczeństwa IT w nowym międzynarodowym forum  

I10. Temat jej prelekcji: “Attacks of the Industry: A View into the Future of 

Cybersecurity”. 

 

Polka Paula Januszkiewicz zaliczana jest do najbardziej profilowanych między- 

narodowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Jako założycielka i kie- 

rująca firmą CQURE Inc. dzieli się swoim know-how z wspólnotą bezpieczeństwa 

IT i doradza klientom na całym świecie. Januszkiewicz została odznaczona 

Enterprise Security MVP (Microsoft Most Valuable Professional) i zalicza się do 

niewielu osób na całym świecie, które posiadają dostęp do kodu źródłowego 

Windows. Występowała jako czołowa mówczyni na znanych konferencjach 

specjalistycznych i rozwoju, między innymi w USA, w Azji i na Bliskim 

Wschodzie. Na Targach it-sa 2018 Paula Januszkiewicz wskaże, jakie formy 

ataku prowadzą hakerów i cyber przestępców (prawie) zawsze z powodzeniem 

do celu – i jak przedsiębiorstwa i organizacje przed tym się chronią. 

 

Wskazówki dla zwiększenia bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwach i 

organizacjach 

W swoim Special Keynote Paula Januszkiewicz zgłębia pytanie, jakie słabe 

miejsca i częste błędne konfiguracje w kompleksowych strukturach IT zagrażają 

poufności, intergralności i dyspozycyjności danych. Wskazuje możliwe bramy 

dostępu dla szpiegostwa czy też sabotażu i udziela wskazówek dla efektywnej 

poprawy bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwach i organizacjach. Objaśnia przy 
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tym, jak w punkcie bezpieczeństwa przyporządkować oferty chmury, na przykład  

Office 365, Azure czy też Amazon Web Services i udziela odpowiedzi na pytanie: 

Kiedy, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, opłaca się migracja usług do 

chmury? 

 

Więcej informacji odnośnie Special Keynote i programu forów pod: 

www.it-sa.de/en/events 

 

Special Keynote w międzynarodowym forum I10 

Paula Januszkiewicz wystąpi 11 października 2018 r. w międzynarodowym forum 

I10, które program prelekcji Targów it-sa poszerza obecnie do pięciu otwartych 

forów. Szczególny akcent nadaje międzynarodowe forum, łączące angielsko- 

języczne odczyty wystawców i wobec wyrobów neutralne it-sa insights w hali 

10.1. Wstęp na angielskojęzyczny Special Keynote Pauli Januszkiewicz jest 

wolny dla wszystkich wystawców i zwiedzających targi. 

 

Wiodące Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT jako scena 

Targi it-sa zaliczane są do wiodących specjalistycznych targów bezpieczeństwa 

IT i swoją edycją w 2017 r. zdołały w globalnym porównaniu, mając na uwadze 

630 wystawców, uplasować się na czołowym miejscu. Oczekuje się, że w 

imprezie w 2018 r. udział weźmie równo 700 wystawców. Targi it-sa oferują 

obszerną ofertę wyrobów w zakresie bezpieczeństwa IT i rozwiązań oraz 

informują dodatkowo w programie kongresu Congress@it-sa o aktualnych 

trendach w zakresie bezpie- czeństwa IT. 

 

Targi bezpieczeństwa pod egidą NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje udokumentowanymi kompetencjami na tematycznym 

polu bezpieczeństwa. Na kanwie takich imprez jak Enforce Tac – Specjalistyczne 

Targi Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil oraz it-sa India – Specjalistyczne Targi 

Bezpieczeństwa IT, FeuerTrutz – Specjalistyczne Targi Ochrony Przeciw- 

pożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów 

Otwartych, FIRE & SECURITY INDIA EXPO czy U.T.SEC – Unmanned 

Technologies & Security przyczynia się do spotkań łącznie 1.400 wystawców z 

około 36.000 zwiedzających z całego świata. 

 

Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security 

 



 

Targi it-sa 2018: Special Keynote ekspertki bezpieczeństwa IT Pauli Januszkiewicz 
Informacja Prasowa – sierpień 2018 strona 3/3 

Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

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 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje 

filmowe znajdą Państwo pod: www.it-sa.de/en/news 

 

Państwa Targi it-sa na Twitterze, LinkedIn i YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


