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„Home of IT-Security“: it-sa gaat door op groeikoers




Circa 700 internationale exposanten worden op de it-sa 2018 verwacht
Gemeenschappelijke stands uit Israël en Nederland bevestigd
Congress@it-sa en bijprogramma bevorderen internationale
uitwisseling en jonge innovatieve ondernemingen

De it-sa blijft op groeikoers en biedt jaar opnieuw meer
informatiemogelijkheden
voor
IT-beveiligingsprofessionals
en
–
besluitvormers. Bij de tiende editie van de vakbeurs met begeleidend
congres van 9 tot 10 oktober 2018 worden zo’n 700 exposanten uit binnenen buitenland in het beurscentrum van Neurenberg verwacht. Met vijf open
fora en circa 350 bijdragen timmert ook het lezingsprogramma in de hallen
9, 10.0 en 10.1 aan de weg. Het bijprogramma verenigt nieuwe formules
zoals de CyberEconomy Match-up en de gelijknamige -Award UP18@it-sa
voor jonge ondernemingen. Het congresprogramma met internationale
deelname is dit jaar onder andere het trefpunt voor het internationale
symposium VIS!T en het podium voor de uitreiking van de 7e Duitse ITbeveiligingsprijs van de Horst Görtz-stichting.
„Voor de it-sa 2018 rekenen we met zo’n 700 exposanten. Daarmee brengt de
it-sa dit jaar opnieuw meer IT-beveiligingsexperts in Neurenberg bij elkaar en
maakt het beurscentrum tot thuishaven van IT-Security“, aldus Frank Venjakob,
Executive Director it-sa bij de organisator NürnbergMesse met een blik op de
actuele aanmeldstand. Talrijke boekingen door nieuwe exposanten, vergrotingen
van stand-oppervlaktes en een grote vraag van jonge ondernemingen zorgen
ervoor dat het geboekte oppervlak nu al hoger ligt dan bij het laatste evenement.
Internationale
gemeenschappelijke
stands
demonstreren
ITbeveiligingscompetentie
Israël en Nederland hebben reeds eigen gemeenschappelijke stands bevestigd
voor de it-sa 2018. Hier demonstreren vaklieden de gebundelde expertise van de
betreffende IT-beveiligingssector in de grensoverschrijdende uitwisseling. De
„cyber-natie“ Israël neemt voor de derde keer deel aan de it-sa deel met een
officieel landenpaviljoen. Nieuw is de gemeenschappelijke stand uit Nederland.
Vakbezoekers vinden hier onder andere oplossingen op het gebied van

afluisterbescherming, beveiligingsbewustzijn (Security Awareness), bescherming
tegen geavanceerde hardnekkige bedreigingen (Advanced Persistent Threats)
en netwerkbeveiliging.
Uitgebreid lezingsprogramma in vijf open fora
Het populaire forumprogramma met in totaal rond 350 tailormade vakbijdragen in
de open fora spreekt besluitvormers en experts evenzeer aan. In de fora M9 en
M10 staan strategische toekomstige oriënteringen voor een verhoging van het ITbeveiligingsniveau in het middelpunt, de fora T9 en T10 richten zich op technisch
georiënteerde gebruikers. Als vijfde lezingspodium breidt het internationaal
ingerichte forum I10 het programma uit met Engelstalige voordrachten in hal
10.1. Hier vindt op de derde beursdag ook de speciale lezing plaats van de over
de hele wereldbekende IT-beveiligingsexpert Paula Januszkiewicz. Zij geeft
daarbij aan hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen beschermen tegen
veel voorkomende aanvalsvormen van hackers en cybercriminelen. Productneutrale discussies en bijdragen over onderwerpen van een hogere orde worden
opnieuw als it-sa insights afzonderlijk aan de orde gesteld. Met het Europese
Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging ENISA, de digitale federatie
Bitkom, de Duitse federatie IT-beveiliging TeleTrusT of de Centrale Federatie
Elektrotechniek- en elektronica-industrie ZVEI nemen vooraanstaande
internationale en nationale verenigingen deel aan it-sa insights. Alle
forumlezingen zijn voor beursbezoekers en exposanten vrij toegankelijk.
Congress@it-sa verenigt IT-beveiligingsknowhow uit binnen- en buitenland
Het begeleidende congres brengt het informatieaanbod van gerenommeerde
instituten en bekende ondernemingen uit binnen- en buitenland samen onder één
dak. Het omvangrijke programma van Congress@it-sa start al op maandag, 8
oktober, d.w.z. de één dag vóór de opening van de vakbeurs. Nieuw is het
symposium VIS!T „De bestuurswereld integreert veiliger informatietechnologie“.
VIS!T vindt om de twee jaar plaats op wisselende plekken en biedt
IT-beveiligingsexperts uit de bestuurslichamen in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en Luxemburg een eigen dialoogplatform voor grensoverschrijdende
uitwisseling van ervaringen. Op de jaarlijkse conferentie van de ITbeveiligingsfunctionarissen in bondsstaten en gemeentes en de IT-basisbeschermingsdag van het Duitse Rijksbureau voor Veiligheid in de
Informatietechniek, komen ook dit jaar experts uit de wereld van bestuur en
administratie naar de it-sa in Neurenberg. Talrijke vakbijeenkomsten van
bekende aanbieders reiken vakkennis aan over trends en oplossingen op het
gebied van IT-beveiliging voor het management en de voor IT-beveiliging
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verantwoordelijke personen uit ondernemingen en industrie. Zo informeert
bijvoorbeeld KPMG AG over toekomstige eisen aan de CISO, ESET licht de
risico’s toe van het dark web en het Zwitserse ERGON Informatik AG laat zien
waar het bij de realisatie van IAM-projecten op aankomt.
Start-ups onder de aandacht
Nieuwe bijeenkomsten in het bijprogramma benadrukken de relevantie van
it-sa als platform voor de intensieve uitwisseling over het onderwerp
cyberbeveiliging: UP18@it-sa biedt start-ups uit Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland een podium, waarop zij besluitvormers uit de branche en potentiële
financiers overtuigen. Veelbelovende zakelijke ideeën en innovatieve
beveiligingsproducten, die vooraf door een jury zijn geselecteerd, staan daarbij
op maandag 8 oktober centraal. De winnaar heeft een coaching van het digitale
centrum Cybersecurity en van het Beierse IT-beveiligingscluster in het
vooruitzicht. In de speciale ruimte Startups@it-sa in hal 10.1 en in de
gelijknamige lezingblokken in de open fora komen eveneens jonge innovatieve
ondernemingen onder de aandacht.
Horst Görtz-stichting reikt IT-beveiligingsprijs uit
Voor de eerste keer wordt de gerenommeerde Duitse IT-beveiligingsprijs van de
Horst Görtz-stichting uitgereikt op de it-sa. De tien finalisten presenteren hun
innovaties op dinsdag, 9 oktober, allereerst in het forumprogramma, voordat de
drie winnaars in een feestelijke prijsuitreiking plechtig worden uitgekozen. De
Duitse IT-beveiligingsprijs wordt reeds voor de zevende keer toegekend en gaat
gepaard met een totale schenking van Euro 200.000.
Verdere informatie over de open fora,
congresprogramma: www.it-sa.de/en/events
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Verder informatie over UP18@it-sa:
www.it-sa.de/up18
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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
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 s en filmimpressies vindt u via:
www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter, LinkedIn en YouTube!
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa
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