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Atrakcje w programie ramowym Targów it-sa 2018




it-sa insights, Special Keynote Pauli Januszkiewicz i międzynarodowe
Forum I10 szczególnymi wydarzeniami w otwartych forach
IT-Security-Start-ups na zwycięzcę czeka nagroda UP18@it-sa Award
Congress@it-sa z programem na wysokim poziomie

W dniach od 9 do 11 października 2018 r. równo 700 międzynarodowych
wystawców na tegorocznych Targach it-sa zaprezentuje swoje rozwiązania
bezpieczeństwa IT. Dodatkowo specjalistyczne targi oraz towarzyszący im
kongres Congress@it-sa kuszą programem który oferuje liczne możliwości
uzyskania informacji dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa
informatcyjnego. I tak zwiedzający mogą cieszyć się z nowego otwartego
forum z referatami w języku angielskim, z Special Keynote ekspertki w
dziedzinie bezpieczeństwa IT Pauli Januszkiewicz czy też z nadania
Niemieckiej
Nagrody
Bezpieczeństwa
IT.
Natomiast
kongres
Congress@it-sa ze swoimi dokładnie dopasowanymi imprezami CISOs
adresowany
jest
do
użytkow-ników
w
małych
i
średnich
przedsiębiorstwach oraz do osób odpowiedzial-nych za bezpieczeństwo IT
w administracji i organach władz.
„Zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa IT będzie w
miarę cyfryzacji nadal rosnąć. Rozeznanie wśród trendów w zarządzaniu
bezpieczeństwem IT i nowych rozwiązaniach technicznych jest przy tym nie lada
wyzwaniem – zarówno dla decydentów jak i osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo. Program ramowy Targów it-sa ze swoimi licznymi formatami
oferuje orientację i zaprasza do pracy w sieci“, objaśnia Frank Venjakob,
Executive Director it-sa, NürnbergMesse.
Otwarte fora: międzynarodowe odczyty na pięciu scenach
Program odczytów w otwarych forach Targów it-sa 2018 obejmuje równo 350
pozycji. Nowe jest międzynarodowo zorientowane Forum I10, w którym wszystkie
odczyty odbędą się w języku angielskim. Znane już z ubiegłego roku Fora M9 i
M10 naświetlają temat bezpieczeństwa cybernetycznego z punktu widzenia
menedżera; w Forach T9 i T10 w centrum uwagi znajdują się aspekty techniczne.

it-sa insights: Szczególne wydarzenia w programie forów
Jako specjalne „it-sa insights“ podkreśla się szczególnie niezależne od
producentów prelekcje oraz rundy dyskusyjne z udziałem zrzeszeń branżowych i
organizacji. Dnia 9 paździermika w międzynarodowym Forum I10 z tematem
„Innovative solutions to enhance cybersecurity in Europe“ wystąpi na przykład
profesor Udo Helmbrecht, Executive Director Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Kolejnymi tematami są między innymi
zagadnienia bezpieczeństwo IT dla krytycznych infrastruktur i przemysł 4.0 oraz
Blockchain.
Paula Januszkiewicz mówi o przyszłości cyberbezpieczeństwa
Special Keynote Targów it-sa 2018 wygłosi Paula Januszkiewicz, znana na
całym świecie ekspertka bezpieczeństwa IT. W czwartek, 11 października, mówić
będzie w nowym międzynarodowym Forum I10 na temat “Attacks of the Industry:
A View into the Future of Cybersecurity”. Januszkiewicz założyła i kieruje firmą
CQURE Inc. i jest wyróżniona Enterprise Security MVP (Microsoft Most Valuable
Professional). Zalicza się do niewielu osób na świecie posiadających dostęp do
kodu źródłowego Windows.
UP18@it-sa: Nagroda dla start-ups
Z UP18@it-sa Targi it-sa lansują nową platformę dla wschodzącch start-ups w
zakresie bezpieczeństwa IT. Dnia 8 października, dzień przed specjalistycznymi
targami, 18 nominowanych IT-Security-Start-ups z regionu DACH przezentuje
się decydentom z przedsiębiorstw, doradcom i potencjalnym inwestorom, którzy
wybiorą zwycięzcę w konkursie UP18@it-sa Award. Na zwycięzcę czeka trening
ufundowany przez obydwu inicjatorów, Digital Hub Cybersecurity i Bayerische
IT-Sicherheitscluster. Konkurs Security-Start-ups uzupełnia wydzielona
powierzchnia specjalna Startups@it-sa, która w hali 10.1 oferuje młodym
wystawcom własne pole prezentacji.
Więcej informacji o UP18@it-sa: www.it-sa.de/up18
Congress@it-sa: Imprezy na wysokim poziomie pod jednym dachem
Co znaczy brak fachowych sił przy urządzaniu działów bezpieczeństwa IT? Jak
podstawowe rozporządzenie UE o ochronie danych reguluje odpowiedzialność w
przypadku stosowania nowych technologii? Na takie i inne pytania decydenci i
ekspreci bezpieczeństwa IT znajdą odpowiedź na kongresie Congress@it-sa. W
łącznie 19 po części wielodniowych cyklach referatów przedsiębiorstwa i
organizatorzy 8 października informują w towarzyszącym programie kongresu.

Atrakcje w programie ramowym Targów it-sa 2018
Informacja Prasowa – wrzesień 2018

strona 2/3

W Norymberdze po raz pierwszy odbędzie się międzynarodowe Sympozjum Vis!t
„Administracja integruje bezpieczną technologię informacyjną“, skierowane do
ekspertów IT w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu. W tym roku pod
dachem Congress@it-sa odbędzie się również inspirowany przez Federalny
Urząd Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej zjazd podstawowej ochrony IT
oraz coroczny zjazd pełnomocników bezpieczeństwa IT w krajach związkowych i
ośrodkach
komunalnych.
Wręczenie
siódmej
Niemieckiej
Nagrody
Bezpieczeństwa IT odbędzie się po raz pierwszy na Targach it-sa. W ramach
programu forów finaliści przedstawią swoje innowacje w Forum T9.
Więcej informacji o programie ramowym i kongresie Congress@it-sa pod:
www.it-sa.de/programme
Targi bezpieczeństwa oragnizowane przez NürnbergMesse
NürnbergMesse legitymuje się znakomitymi kompetencjami na niwie bezpieczeństwa. Organizując takie imprezy jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law
Enforcement, it-sa, it-sa Brasil czy też it-sa India – Specjalistyczne Targi
Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne Targi Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów
Otwartych FIRE & SECURITY INDIA EXPO oraz U.T.SEC – Unmanned
Technologies & Security, przyczynia się do spotkania łącznie 1.400 wystawców z
36.000 zwiedzających z całego świata.
Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security
Partnerzy kontaku 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
Idźcie Państwo tropem Targów it-sa na forach Twitter, YouTube i LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa18
#homeofITsecurity
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