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Nieuwe recorddeelname en nóg internationaler karakter
Gezamenlijke stands uit Israël, Nederland en de Tsjechische
Republiek
Andreas Könen, hoofd van de afdeling Cyber- en
informatiebeveiliging van het Bondsministerie van Binnenlandse
Zaken, informeert zich hierover
Special Keynote van de IT-beveiligingsexperte Paula
Januszkiewicz
20 events en een perfect afgestemd programma bij
Congress@it-sa

De groei aan digitale netwerken maakt economie, staat en
maatschappij kwetsbaar voor aanvallen – zoals eens te meer is
gebleken uit de recente hack van 50 miljoen Facebook-accounts. Over
strategieën en nieuwe technische oplossingen voor de beveiliging
tegen cybercriminaliteit informeren van 9 t/m 11 oktober 696
exposanten* (2017: 630) uit 27 landen (24) op de vakbeurs it-sa 2018.
Deze beurs met wereldwijd het grootste aantal exposanten rond het
thema IT-security vindt dit jaar voor de tiende keer plaats in het
Messezentrum Nürnberg. Israël, Nederland en de Tsjechische
Republiek demonstreren de deskundigheid
van hun ITbeveiligingsindustrie met eigen gezamenlijke stands. In vijf open fora
informeren zo’n 350 voordrachten en discussierondes beslissers en
experts over organisatorische en juridische aspecten, technische
kwesties en producten. Nieuw is het internationale forum met
voordrachten in het Engels. Sinds 2012 vindt parallel met de beurs
Congress@it-sa plaats. Het congresprogramma informeert over
actuele ontwikkelingen en vestigt dit jaar met 20, deels meertalige
voordrachtreeksen eveneens een nieuw record. Tot de hoogtepunten
behoren de uitreiking van de Duitse award voor IT-security en de
nieuwe start-upformat UP18@it-sa, die gisteren al plaatsvond.

* Het aantal bezoekers, exposanten en de oppervlakte van deze beurs worden bepaald en gecertificeerd
volgens de uniforme definities van FKM, de Duitse maatschappij voor de vrijwillige controle van beursen expositiecijfers.

“Het nieuwe recordcijfer van 696 exposanten, de tweecijferige groei in de
tentoonstellingsoppervlakte en het nóg omvangrijkere randprogramma
maken it-sa 2018 groter en internationaler dan ooit – en tot een leidend
platform voor de intensieve dialoog over het onderwerp cybercriminaliteit”,
aldus Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. De
constante ontwikkeling van it-sa sinds de première in 2009 weerspiegelt de
dynamiek van de IT-beveiligingsbranche. Zo nemen vandaag in de hallen 9,
10.0 en 10.1 dubbel zoveel exposanten deel als vijf jaar geleden in hal 12.
Drie internationale gezamenlijke stands
Bedrijven uit 27 landen nemen aan it-sa deel, waaronder talrijke firma’s uit
Europa, maar ook aanbieders uit de VS en ondernemingen uit Azië en Afrika.
Alleen al uit Israël – bekend voor zijn start-upcultuur en innovatieve
cyberbeveiligingsoplossingen – nemen 28 bedrijven deel, waarvan 21 op de
Israëlische gezamenlijke stand. Andere internationale gezamenlijke stands
tonen de deskundigheid van Nederlandse en Tsjechische ITsecurityspecialisten.
Vijf open fora met internationale deelname
Het voordrachtsprogramma van de open fora geeft met zo’n 350 bijdragen
een overzicht van de actuele IT-beveiligingskwesties. Het nieuwe
internationale forum I10 in hal 10.1 breidt de podia uit met de onderwerpen
management (fora M9 en M10) en techniek (T9 en T10) en richt zich met
voordrachten in het Engels vooral tot de internationale beursbezoekers. Tot
de hoogtepunten behoren de als ‘it-sa insights’ geplande programmapunten:
debatten met experts en vakvoordrachten over bijvoorbeeld IT-security in
ziekenhuizen en de financiële sector, de standaardisering voor blockchains
of beveiligingskwesties bij slimme meters. Onder de deelnemers bevinden
zich vertegenwoordigers van nationale en internationale verenigingen en
organisaties, onder andere van TeleTrusT, Information Security Society
Switzerland en ENISA.
Hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven
informeren zichzelf
Andreas Könen, hoofd van de afdeling Cyber- en informatiebeveiliging van
het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken, bezoekt it-sa op de
openingsdag. Samen met hooggeplaatste vertegenwoordigers van nationale
en internationale instellingen – zoals Arne Schönbohm, de president van de
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Duitse federale dienst voor veiligheid in de informatietechniek, of Susanne
Dehmel, de bedrijfsleider van Bitkom – informeert Könen zich bij een
rondleiding op it-sa over de actuele ontwikkelingen in de branche van de ITbeveiliging.
IT-security-experte Paula Januszkiewicz houdt een Special Keynote
Op de derde beursdag houdt de bekende IT-security-experte Paula
Januszkiewicz in forum I10 een Special Keynote. In haar voordracht ‘Attacks
of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity’ toont zij welke
zwakke punten door hackers worden gebruikt en gaat zij dieper in op de
vraag wanneer de migratie van diensten naar de cloud aan te bevelen is met
het oog op de beveiliging. Januszkiewicz werd al meermaals voor haar
voordrachten bekroond en is een van de weinige personen ter wereld die
toegang hebben tot een broncode van Windows.
Start-ups in het middelpunt
De nieuwe eventformat UP18@it-sa bood gisteren al aan 18 start-ups de
kans om in gesprek te komen met vertegenwoordigers uit de branche en
potentiële zakenpartners. De vooraf door een jury geselecteerde kandidaten
mochten in een speed-pitch hun producten en zakelijke ideeën aan het
publiek voorstellen en konden in de aansluitende networking contacten
leggen. Vanaf vandaag presenteren 16 jonge IT-beveiligingsbedrijven zich
in de speciale ruimte Startups@it-sa in hal 10.1 en met voordrachten in de
open fora.
Meer informatie over de winnaar van de UP18@it-sa AWARD vindt u in de
newsroom: www.it-sa.de/en/it-sa-news
De Duitse prijs voor IT-security wordt op it-sa uitgereikt
Voor de eerste keer is it-sa het podium voor de uitreiking van de Duitse prijs
voor IT-security van de Horst Görtz Stiftung, waar een bedrag van in totaal
200.000 euro aan verbonden is. De uitreiking van de zevende Duitse prijs
voor IT-security vindt vandaag om 16:15u plaats in de zaal Milaan. Eerst
zullen de genomineerde teams hun innovaties presenteren in het forum T9.
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Perfect afgestemde knowhow bij Congress@it-sa
Met in totaal 20, deels meertalige events biedt Congress@it-sa talrijke
gelegenheden om de eigen knowhow op het gebied van IT-security vak- en
branchespecifiek te verdiepen. Gisteren startte het begeleidende
congresprogramma al direct met een hoogtepunt: het internationale
symposium Vis!t (Verwaltung integriert sichere Informationstechnologie –
administratie
integreert
veilige
informatietechnologie)
voor
ITbeveiligingsexperts uit de administratie in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland
en Luxemburg. Andere voordrachtreeksen gaan bijvoorbeeld over de
uitdagingen voor IT-beveiliging in het MKB, aansprakelijkheidskwesties in
verband met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of
het thema Identity & Access Management. Parallel met it-sa vinden ook dit
jaar weer de Dag van de IT-basisbeveiliging van de Duitse federale dienst
voor veiligheid in de informatietechniek en het jaarcongres van de
functionarissen voor IT-beveiliging in de Duitse deelstaten en gemeenten
plaats.
Veiligheidsbeurzen van NürnbergMesse
NürnbergMesse is bekend voor zijn deskundigheid op het gebied van
veiligheid. Met evenementen zoals Enforce Tac (vakbeurs voor law
enforcement), it-sa, it-sa Brasil en it-sa India (vakbeurzen voor IT-security),
FeuerTrutz (vakbeurs voor preventieve brandveiligheid), Perimeter
Protection (vakbeurs voor perimeterbeveiliging), FIRE & SECURITY INDIA
EXPO en U.T.SEC (vakbeurs voor onbemande technologieën en veiligheid)
brengt NürnbergMesse in totaal meer dan 1.400 exposanten en zo’n 36.000
bezoekers uit de gehele wereld samen.
Meer informatie onder: www.nuernbergmesse.de/security
Contactpersonen voor pers en media
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T +49 911 86 06 83 23
F +49 911 86 06 12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Alle persteksten en gedetailleerdere informatie, foto’s en video-impressies
vindt u onder: www.it-sa.de/en/news
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Volg it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa
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