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Ochrona danych, IoT i mit SI – atrakcje programu ramowego 
i programu kongresu Targów  it-sa  

 

 Dla decydentów i ekspertów: Program ramowy i Congress@it-sa 

 Znakomite artykuły: „it-sa insights“ na pięciu otwartych forach  

 Ugruntowana wiedza specjalistyczna: Congress@it-sa startuje w 

przeddzień Targów it-sa 

 

W dniach od 8 do 10 października na Targach it-sa w Norymberdze decydenci na 

stanowiskach kierowniczych oraz eksperci ponownie informują się o aktualnych 

trendach bezpieczeństwa w dziedzinie IT. Program ramowy w skali świata pod 

względem wystawców najsilniejszych specjalistycznych tragów oferuje pod tym 

względem liczne możliwości: Na pięciu prelekcyjnych podiach eksperci z wysta-

wiających firm, zrzeszeń i instytucji informują o aktualnych zagrożeniach i demon-

strują, w jaki sposób przedsiębiostwa mogą się chronić. Natomiast ugruntowaną 

wiedzę w tej dziedzinie przekazuje Congress@it-sa, program towarzyszący 

kongresowi.  

 

it-sa insights skupiają główne atrakcje w programie forów Znakomite punkty 

programu na pięciu otwartych forach podkreśla się jako jako „it-sa insights“. W tych 

miejscach eksperci w dyskusyjnych gremiach i oddzielnych artykułach niezależnie 

od kolejnych produktów dzielą się swoją wiedzą. Specjalnie dla przedstawicieli 

kierownictwa przedsiębiorstw Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 

Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW – Federalne Zrze-szenie Średniej 

Przedsiębiorczości, Zrzeszenie Przedsiębiorców Niemiec), na agendę wnosi temat 

bezpieczeństwa IT: Gremium dyskusyjne już pierwszego dnia targów poświęca 

uwagę takim tematom jak człowiek współczynnikiem ryzyka oraz typowe 

scenariusze ataków jak np. Social Engineering. Niezbite wartości do-świadczeń na 

bazie Gamification w celu uczulenia pracowników obiecuje impul-sywny odczyt pt. 

„Chodź, pograjmy” grupy Deutsche Post DHL Group. Natomiast kolejne odczyty 

zajmują się zagadnieniami odpowiedzialności cywilno-prawnej w przypadkach 

zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, kwestiami ochrony danych w 

zastosowaniu sztucznej inteligencji, IoT i Big Data czy też w zakresie 

automatyzacji i wizualizacji przy zwalczaniu przestępczości oraz monitoringu.  
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Congress@it-sa kroczy tropem mitu SI  

Congress@it-sa startuje już w przeddzień Targów it-sa towarzysząc specja-

listycznym targom między innymi z prelekcjami na takie tematy jak cyberrezy-

lencja, ochrona danych czy też SAP Security. O „mitach SI“ tworzonych wokół niej 

już w poniedziałek, 7 października, informuje firma cirosec. Ostatecznie zagad-

nienie – czy zastosowanie sztucznej inteligencji zrewolucjonizuje bezpieczeństwo 

IT, jedną z w tej chwili najczęściej dyskutowanych kwestii w kręgach wspólnoty 

bezpieczeństwa – oferenci rozwiązań jak i użytkownicy omawiać będą w poszu-

kiwaniu zastosowań. W programie kongresu z okazji Targów it-sa 2019 zawarto 

ponownie również coroczne obrady Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 

(Federalna Akademia Administracji Publicznej) w kooperacji z IT-

Planungsrat(Rada Planowania IT), corocznie organizowane obrady 

pełnomocników bezpie-czeństwa IT w krajach związkowych i organizmach 

komunalnych, podobnie jak IT-Grundschutz-Tag (Zjazd Podstawowej Ochrony IT) 

organizowany przez Bundes-amt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(Federalny Urząd Bezpieczeństwa w Technice Informacyjnej). 

 

Więcej informacji o programie ramowym i Congress@it-sa pod:www.it-

sa.de/en/events 

 

Targi bezpieczeństwa NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje doskonałymi kompetencjami w tematycznej dziedzinie 

bezpieczeństwa IT. Imprezami jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law 

Enforcement, it-sa, it-sa India – Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT, 

FeuerTrutz – Specjalistyczne Targi Prewencji i Ochrony Przeciwpożarowej, 

Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów Otwartych, 

Specjalistyczne Targi FIRE & SECURITY INDIA EXPO jak również U.T.SEC – 

Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security przyczynia się do spotkań 

ogólnie licząc równo 1.600 wystawców i bez mała 41.000 zwiedzających z całego 

świata. 

 

Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontakt 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 
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Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje 

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

 

Podążajcie Państwo tropem Targów it-sa na Twitterze, YouTube i  LinkedIn! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


