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it-sa 2017: Groter en internationaler dan ooit 
 

• Sterke groei uit binnen- en buitenland 

• Wisseling in de hallen 9 en 10 

• Drie internationale gemeenschappelijke stands 

• Omvangrijk bijprogramma en 320 forumvoordrachten 

• Daniel Domscheit-Berg spreekt over digitalisering 

• Congress@it-sa met 14 voordrachtreeksen 

 

Met een nieuw record van 629 (2016: 489) exposanten is de it-sa van 

10 tot 12 Oktober 2017 de grootste vakbeurs voor IT-

beveiligingsoplossingen in Europa. De exposerende ondernemingen, 

instituten en organisaties komen uit 24 landen en dekken in twee 

beurshallen het hele palet af aan actuele IT-beveiligingsproducten en 

–diensten. Voor het eerst presenteren drie internationale 

gemeenschappelijke stands, IT-beveiligings-knowhow uit Israël, 

Frankrijk en de Tsjechische Republiek. Zo’n 320 voordrachten in vier 

open toegankelijke fora en het begeleidende congresprogramma 

Congress@it-sa met 14 voordrachtreeksen, completeren het unieke 

informatieaanbod voor professionele gebruikers en besluitvormers. 

De speciale lezing van de voormalige WikiLeaks-woordvoerder Daniel 

Domscheit-Berg over de uitdagingen van de digitalisering wordt tot de 

hoogtepunten van de it-sa gerekend. 

 

„Met 629 exposanten is het aantal deelnemende ondernemingen ten 

opzichte van vorig jaar nog eens met meer dan een kwart toegenomen. 

Daarmee onderstreept de it-sa haar positie als vooraanstaand 

brancheplatform en maakt Neurenberg tot het dialoogplatform van de 

internationale IT-beveiligingsgemeenschap“, zo stelt Frank Venjakob, 

Executive Director it-sa, NürnbergMesse. De it-sa weerspiegelt daarmee 

ook de uitstekende branchesituatie: de omzetvolumes op het gebied van 

IT-beveiliging hebben zich bij 84 procent van de exposanten sinds de 

laatste it-sa positief ontwikkeld. Voor de tweede keer op rij is de 

economische stemming als geheel verbeterd. 
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Halwisseling maakt vergroting mogelijk 

De it-sa wisselt met het evenement van dit jaar in de hallen 9 en 10. De 

nieuwe hallenconstellatie biedt voldoende ruimte om gelijke tred te kunnen 

houden met de enorme vraag uit de IT-beveiligingsbranche. „De it-sa krijgt 

met de halwisseling een nieuwe thuisbasis in het hart van het beursterrein 

met een rechtstreekse aansluiting op het begeleidende 

congresprogramma“, aldus Frank Venjakob. 

 

Gemeenschappelijke stands uit Israël, Frankrijk en de Tsjechische 

Republiek 

Beursdeelnames uit talrijke Europese landen, maar ook uit Canada, Japan 

of de Vereinigde Staten tonen de internationale relevantie van de it-sa. Drie 

internationale gemeenschappelijke stands bundelen de competentie van 

IT-beveiligingsaanbieders uit Israël, Frankrijk en de Tsjechische Republiek. 

19 Israëlische exposanten, tien bedrijven uit Frankrijk en zes Tsjechische 

specialisten bieden de vakbezoekers steeds een compact overzicht van 

actuele oplossingen. 

 

Omvangrijk voordrachtprogramma in vier open fora 

Het populaire voordrachtprogramma van de it-sa is met circa 320 bijdragen 

nog omvangrijker dan in de afgelopen jaren. Experts uit de industrie, 

verenigingen en instituten vergaren nu hun informatie op vier in plaats van 

tot nu toe drie fora – vrij toegankelijk voor alle beursbezoekers. Ingedeeld 

naar onderwerp in management (fora M9 en M10) en techniek (T9 en T10), 

geeft het voordrachtprogramma een dwarsdoorsnede weer van actuele IT-

beveiligingsvragen. Talrijke sprekers gaan in op de uitdagingen van de in 

mei 2018 van kracht wordende EU-basisverordening betreffende 

gegevensbeveiliging, anderen wijden zich aan de gerichte beschouwing 

van individuele beveiligingsmaatregelen, dan wel hun samenwerken in het 

IT-beveiligingsconcept. Hoogtepunten van het voordrachtprogramma zijn 

de als „it-sa insights“ geplande expertdiscussies en vakvoordrachten, onder 

andere betreffende het gebruik van kunstmatige intelligentie ter identificatie 

van bedreigingen, IT-beveiliging in de industrie 4.0, Crypto-Trojaanse-

paarden en mogelijkheden van de blockchain. 
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Daniel Domscheit-Berg spreekt over de gevolgen van de digitale 

revolutie 

IT-beveiligingsvoorvallen zoals WannyCry verduidelijken de kwetsbaarheid 

van IT-systemen in een toenemend genetwerkte wereld. De voormalige 

WikiLeaks-woordvoerder en netwerkactivist Daniel Domscheit-Berg spreekt 

op donderdag 12 oktober in zijn speciale lezing over de aanstaande 

omwenteling, die de digitalisering teweegbrengt. In forum M10 stelt 

Domscheit-Berg de vraag: „Zijn we erop voorbereid als de digitale revolutie 

echt losbreekt?“ 

 

Startups@it-sa en Campus@it-sa vestigen de aandacht op innovaties 

en onderzoek 

De speciale gebieden Startups@it-sa en Campus@it-sa bieden 13 jonge 

innovatieve ondernemingen en 9 universiteiten/hogescholen uit binnen- en 

buitenland een eigen platform. Bezoekers van de it-sa vinden hier nieuwe 

ideeën en een overzicht van actuele onderzoeksprojecten, evenals 

aanbiedingen van universiteiten en hogescholen voor de groeimarkt van IT-

beveiliging. 

 

Congress@it-sa biedt op maat gemaakt informatieaanbod 

Congress@it-sa start reeds op de dag vóór de beurs met de 

jaarvergadering van de met IT-beveiliging belaste functionarissen uit 

deelstaten en gemeentes, die voor de vijfde keer op rij wordt 

georganiseerd. Met in totaal 14 voordrachtreeksen, die deels meerdere 

dagen duren, direct in de buurt van de beurs, richt het congresprogramma 

zich tot vaklieden uit ondernemingen, overheden en wetenschap. Bij het 

programma in het midden van het NCC, hoort ook de Dag van de IT-

basisbescherming van het (Duitse) Rijksbureau voor de beveiliging in IT en 

een conferentie van de European Expert Group for IT-Security EICAR. 

 

it-sa India – brancheplatform voor IT-beveiliging in India 

Met de it-sa India, die op 24 en 25 mei 2018 voor het eerst plaatsvindt in 

Mumbai, breidt de NürnbergMesse haar portfolio uit met een vakbeurs over 

het thema IT-beveiliging, die zwaartepunten van de Indiase markt oppakt. 

Digitalisering, IT-beveiliging en de positieve economische ontwikkeling van 

India zijn hiervoor de randvoorwaarden. 
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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 1.200 exposanten en circa 30.000 bezoekers uit de hele 

wereld bij elkaar. 

 

Verdere informatie via: www.nuernbergmesse.de/en/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 en filmimpressies vindt u 

hier: www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op twitter! 
@itsa_Messe 
#itsa17 


