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it-sa 2018: expertka na zabezpečení IT Paula Januszkiewicz 
přednese keynote projev 

 

 světoznámá odbornice na zabezpečení IT vystoupí na it-sa 2018 

 zvláštní keynote projev 11. října na novém mezinárodním fóru I10 

 posluchači si odnesou tipy na lepší ochranu IT systémů 

 

Paula Januszkiewicz přednese zvláštní keynote projev na veletrhu it-sa 

2018. Světoznámá odbornice na zabezpečení IT vystoupí během třetího dne 

veletrhu, ve čtvrtek 11. října, na novém mezinárodním fóru I10. Téma její 

přednášky zní: „Attacks of the Industry: A View into the Future of 

Cybersecurity“ (Útoky v odvětví: pohled do budoucnosti kybernetické 

bezpečnosti). 

 

Polka Paula Januszkiewicz patří mezi nejvýznamnější světové experty v oblasti 

zabezpečení IT. Jako zakladatelka a ředitelka společnosti CQURE Inc. sdílí své 

know-how s komunitou odborníků na zabezpečení IT a radí klientům po celém 

světě. Januszkiewicz získala ocenění Enterprise Security MVP (Microsoft Most 

Valuable Professional) a je jedním z mála lidí na světě, kteří mají přístup ke 

zdrojovému kódu systému Windows. Byla přední řečnicí na známých oborových 

a vývojářských konferencích, mimo jiné v USA, v Asii a na Blízkém východě. Na 

veletrhu it-sa 2018 Paula Januszkiewicz ukáže, jaké formy útoků hackery a jiné 

kybernetické zločince (téměř) vždy dovedou k cíli – a jak se před nimi firmy 

a organizace mohou chránit. 

 

Tipy pro lepší zabezpečení IT ve firmách a organizacích 

Paula Januszkiewicz se ve svém zvláštním keynote projevu zaměří na to, jaká 

zranitelná místa a časté nesprávné konfigurace v komplexních IT infrastrukturách 

ohrožují důvěrnost, integritu a disponibilitu dat. Identifikuje možné vstupní brány 

pro špionáž nebo sabotáž a poskytne tipy pro efektivní zlepšování zabezpečení 

IT ve firmách a organizacích. 

Vysvětlí mimo jiné, jak si cloudové služby jako například Office 365, Azure nebo 

Amazon Web Services stojí co do bezpečnosti, a odpoví na otázku „Kdy se 

z bezpečnostního hlediska vyplatí přenést služby do cloudu?“ 
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Další informace o keynote projevu a programu fór: www.it-sa.de/en/events 

 

Zvláštní keynote projev na mezinárodním fóru I10 

Paula Januszkiewicz vystoupí 11. října 2018 na mezinárodním fóru I10, které 

rozšíří přednáškový program it-sa na celkem pět otevřených fór. Mezinárodní 

fórum je jedinečné tím, že v hale 10.1 sdružuje příspěvky vystavovatelů 

v angličtině a související it-sa insights, které se netýkají konkrétních produktů. 

Jako všechny příspěvky na fórech je i anglickojazyčný keynote projev Pauly 

Januszkiewiczové pro návštěvníky veletrhu i vystavovatele volně přístupný. 

 

Přední veletrh zabezpečení IT jako pódium 

it-sa je jedním z předních veletrhů v oblasti zabezpečení IT a svým ročníkem 

2017 s 630 vystavovateli se dostal v celosvětovém srovnání na špičku. V roce 

2018 se očekává přibližně 700 vystavovatelů z Německa i ze zahraničí. it-sa 

nabízí široké spektrum produktů a řešení pro zabezpečení IT a program 

přidruženého kongresu Congress@it-sa přináší informace o aktuálních trendech 

v oblasti IT security. 

 

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

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


