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it-sa 2018: IT-beveiligingsexpert Paula Januszkiewicz geeft
speciale lezing




Wereldbekende IT-beveiligingsexpert spreekt op de it-sa 2018
Speciale lezing op 11 oktober in het nieuwe internationale forum I10
Toehoorders krijgen tips voor betere afscherming van IT-systemen

Paula Januszkiewicz houdt de speciale lezing van de it-sa 2018. Op de
derde beursdag, donderdag 11 oktober, spreekt de wereldbekende ITbeveiligingsexpert in het nieuwe internationale forum I10. Onderwerp van
haar voordracht: “Aanvallen van de bedrijfstak: een blik in de toekomst van
cyberbeveiliging”.
De Poolse Paula Januszkiewicz wordt gerekend tot de meest geprofileerde
internationale IT-beveiligingsexperts. Als oprichtster en directrice van CQURE
Inc. deelt ze haar knowhow met de IT-beveiligingsgemeenschap en adviseert
klanten over de hele wereld. Januszkiewicz is als Enterprise Security MVP
(Microsoft Most Valuable Professional) onderscheiden en wordt wereldwijd
gerekend tot de weinige personen, die toegang hebben tot de broncode van
Windows. Ze was topspreekster op bekende vak- en ontwikkelaarsconferenties,
onder anderen in de VS, in Azië en het Nabije Oosten. Op de it-sa 2018 geeft
Paula Januszkiewicz aan welke aanvalsvormen hackers en cybercriminelen
(bijna) altijd met succes naar het doel leiden – en hoe ondernemingen en
organisaties zich daartegen beschermen.
Tips voor meer IT-beveiliging in ondernemingen en organisaties
In haar speciale lezing gaat Paula Januszkiewicz in op de vraag welke zwakke
plekken en veel voorkomende foute of ontbrekende configuraties in complexe
IT-infrastructuren de vertrouwelijkheid, volledigheid en beschikbaarheid van
gegevens bedreigen. Ze laat mogelijke invalspoorten voor spionage of sabotage
zien en geeft tips voor een effectieve verbetering van de IT-beveiliging in
ondernemingen en organisaties.

Daarbij licht ze onder meer toe hoe cloudaanbiedingen, bijvoorbeeld Office 365,
Azure of Amazon Web Services wat betreft beveiliging in te delen zijn en
beantwoordt de vraag: Wanneer loont de migratie van diensten in de cloud op
basis van veiligheidsaspecten?
Verdere informatie over
www.it-sa.de/en/event
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Speciale lezing in het internationale forum I10
Paula Januszkiewicz treedt op 11 oktober 2018 op in het internationale forum
I10, dat het lezingsprogramma van de it-sa nu uitbreidt naar vijf open fora. Het
internationale forum krijgt een bijzonder cachet door de Engelstalige bijdragen
van exposanten en de overeenkomstige productonafhankelijke it-sa insights in
hal 10.1 te bundelen. Zoals alle forumlezingen is de Engelse speciale lezing van
Paula Januszkiewicz voor beursbezoekers en exposanten vrij toegankelijk.
Vooraanstaande IT-beveiligingsvakbeurs als podium
De it-sa wordt gerekend tot vooraanstaande vakbeurzen voor IT-beveiliging en
kon zich met de editie van 2017 in de mondiale vergelijking met 630 exposanten
bij de top rekenen. Voor het evenement van 2018 worden zo’n 700 exposanten
uit binnen- en buitenland verwacht. De it-sa biedt een omvangrijk aanbod aan
IT-beveiligingsproducten en –oplossingen en informeert daarnaast in het
congresprogramma Congress@it-sa over actuele trends op het gebied van ITbeveiliging.
Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse
De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van
beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law
Enforcement, it-sa, it-sa Brasil en it-sa India – vakbeurzen voor IT-beveiliging,
FeuerTrutz – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter Protection –
vakbeurs voor bescherming van tentoonstellingsterreinen in de open lucht, FIRE
& SECURITY INDIA EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned Technologies &
Security, brengt zij in totaal meer dan 1.400 exposanten en circa 36.000
bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
Verdere informatie vindt u hier: www.nuernbergmesse.de/security
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Contactpartners 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
Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u op:
www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter, LinkedIn en YouTube!
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa
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