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Ochrana osobních údajů, IoT a mýtus AI – to nejlepší 
z kongresového programu it-sa 

 

 pro manažery činící rozhodnutí a odborníky: doprovodný program 

a Congress@it-sa 

 vynikající příspěvky: „it-sa insights“ na pěti otevřených fórech 

 fundované odborné znalosti: Congress@it-sa začíná den před 

veletrhem it-sa 

 

Od 8. do 10. října se budou top manažeři a experti na veletrhu it-sa v Norimberku 

informovat o současných trendech v oblasti zabezpečení IT. Doprovodný program 

odborného veletrhu s největším počtem vystavovatelů na světě k tomu nabídne 

řadu možností. Na pěti přednáškových pódiích poskytnou odborníci z vystavujících 

firem, sdružení a institucí informace o aktuálních hrozbách a ukážou, jak se před 

nimi firmy mohou chránit. Hlubší odborné znalosti přinese kongresový program 

Congress@it-sa. 

 

it-sa insights: to nejlepší z programu fór 

Vynikající položky programu na pěti otevřených fórech jsou označeny jako „it-sa 

insights“. Experti se zde podělí o své znalosti v panelových diskuzích 

a individuálních příspěvcích bez propagace konkrétních produktů. Sdružení 

Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands 

e.V. (BVMW) nastolí téma zabezpečení IT zejména pro malé a střední podniky. 

Panelová diskuse v první den veletrhu se zaměří na témata, jako je člověk coby 

rizikový faktor nebo typické scénáře útoku jako sociální inženýrství. Klíčová 

přednáška „Pojďme si hrát“ od Deutsche Post DHL Group slibuje hmatatelné 

zkušenosti s gamifikací pro zvýšení povědomí zaměstnanců. Další prezentace 

budou věnovány občanskoprávní odpovědnosti za incidenty v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, otázkám ochrany soukromí při používání umělé inteligence, aplikacím 

IoT a big data nebo automatizaci a vizualizaci pro forenzní analýzu a monitorování. 

 

Congress@it-sa se zaměří na mýtus AI 

Congress@it-sa startuje už den před veletrhem it-sa a bude veletrh doprovázet 

mimo jiné příspěvky na témata, jako je kybernetická odolnost, ochrana osobních 
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údajů nebo zabezpečení SAP. O „mýtu AI“ bude společnost cirosec informovat už 

v pondělí 7. října. Otázka, zda využívání umělé inteligence způsobí revoluci 

v zabezpečení IT, je dnes koneckonců jedním z nejdiskutovanějších témat 

v komunitě IT security. Poskytovatelé řešení a uživatelé hledají možné aplikace. 

Součástí kongresového programu během it-sa 2019 je opět i výroční zasedání 

pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT, které je 

každoročně pořádáno Spolkovou akademií veřejné správy ve spolupráci s Radou 

pro plánování IT, stejně jako Den základního zabezpečení IT Spolkového úřadu pro 

bezpečnost v oblasti informačních technologií. 

 

Další informace k doprovodnému programu a Congress@it-sa:  

www.it-sa.de/en/events 

 

Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse 

Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným know-

how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law enforcement), 

it-sa, it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné veletrhy kybernetické bezpečnosti), 

FeuerTrutz (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti), Perimeter Protection 

(odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených areálů), FIRE & SECURITY 

INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security se setkává 

přibližně 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků z celého světa.  

 

Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontaktní osoby pro média 

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 

 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: www.it-

sa.de/en/news 

 

Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, LinkedInu a YouTube! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


