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it-sa 2016: Nieuwe records onderstrepen de populariteit
van de grootste IT-veiligheidsvakbeurs van Europa







Volgeboekt: 489 exposanten hebben complete beurshallen geboekt
10.181 vakbezoekers betekenen een nieuwe piek
Internationale gemeenschappelijke stands uit Frankrijk en Israël
Speciale hoofdlezing van Maximilian Schrems over de
basisverordening betreffende de EU-gegevensbescherming
Meer deelnemers in 15 voordrachtreeksen: Congress@it-sa
In 2017 verhuizing naar nieuwe hallen voor verdere groei

Met drie nieuwe records werd de achtste editie van de it-sa afgesloten:
489* exposanten (2015: 428) troffen in het beurscentrum van Neurenberg
10.181 vakbezoekers (2015: 9.015). Daarmee konden de exposanten een
forse exposantentoename van 14 procent en een 13 procent hoger
bezoekersaantal optekenen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Qua
oppervlak groeide Europa’s grootste IT-veiligheidsbeurs met 15 procent
tot een nieuwe piek – en boekte daarmee de complete hal 12. Rond 230
voordrachten in drie open fora, speciale gedeeltes en het met 15
voordrachtreeksen eveneens grotere congresprogramma Congress@itsa,
boden
een
veelzijdig
informatieprogramma
betreffende
informatieveiligheid. De speciale hoofdlezing van de Oostenrijkse jurist
en gegevensbeschermingsactivist Maximilian Schrems, behoorde tot de
hoogtepunten. In 2017 vindt de it-sa plaats in de hallen 9 en 10, die
ruimte bieden voor verdere groei.
„De it-sa heeft haar leidende rol opnieuw op indrukwekkende wijze
onderstreept. Voor de eerste keer waren ver over de 10.000 bezoekers en
489 exposanten uit Europa, Amerika en Azië verantwoordelijk voor de
toegenomen betekenis van de it-sa. Het toont op indrukwekkende wijze aan
dat de it-sa zich als grootste beurs voor IT-veiligheid in Europa heeft gevestigd
en een vast gegeven is voor de internationaal opgezette IT-veiligheidssector“,
zo vat Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse, drie
beursdagen met intensieve vakgesprekken samen.

* De bezoekers-, exposanten- en oppervlaktecijfers van deze beurs worden volgens de uniforme definities
van de FKM (Maatschappij voor vrijwillige controle van beurs- en tentoonstellingscijfers) vastgesteld en
gecertificeerd.

Veelomvattend marktoverzicht met internationale deelname
Hetzij training van medewerkers, risicoanalyse of SIEM systemen – met een
uitgebreid aanbod van producten en dienstverleningen dekten de exposanten
op de it-sa alle gebieden van IT Security af. Intelligente en zelflerende
software, incidence response, de afweer van DDos-aanvallen en IT-veiligheid
voor
kritieke
infrastructuren
waren
onder
de
voornaamste
gespreksonderwerpen op de it-sa. Eigen gedeeltes betreffende identity en
access management, evenals voor jonge ondernemingen, zorgden net zo
goed voor oriëntatie als een themaroute betreffende de veiligheid van
rekencentra. „Een bijzonder sterke groei qua oppervlak noteerde de it-sa door
aanmeldingen uit het buitenland.“, merkt evenementmanager Frank Venjakob
op. Exposanten uit 19 landen en voor het eerst twee gemeenschappelijke
stands zorgden in Neurenberg voor internationale flair. Sterk bezochte
nationale paviljoens uit Frankrijk en Israël verschaften ondernemingen uit het
buurland en het start-up land speciale aandacht. Ook qua bezoekers bleek de
it-sa 2016 internationaal. Uit Duitsland en Europa – met name uit Oostenrijk,
Zwitserland, Groot-Brittannië, de Tsjechische Republiek en Nederland, maar
ook
uit
Azië
en
van
het
Amerikaanse
continent
reisden
IT-veiligheidsdeskundigen naar Neurenberg.
Grote tevredenheid bij exposanten en bezoekers
Van exposanten en vakbezoekers kreeg de it-sa 2016 de beste
waarderingscijfers, zoals blijkt uit de door het onafhankelijke
marktonderzoeksinstituut Gelzsus uitgevoerde enquêtes. 90 procent van de
exposanten beoordeelden het totaalresultaat van hun beursdeelname als
positief. 94 procent van de exposanten op de it-sa bereikten hun belangrijkste
doelgroepen. Negen van tien deelnemende ondernemingen gebruikten de
it-sa voor het presenteren van nieuwe producten of doorontwikkelingen.
98 procent van de ondervraagden toonden zich tevreden met het aanbod.
25% is in doorslaggevende zin betrokken bij aanschafbeslissingen van zijn
onderneming. En bij benadering tweederde van de ondervraagden is als
medebesluitvormer dan wel in adviserende zin betrokken in het koopproces.
De exposanten beoordeelden de economische situatie van de ITveiligheidssector als uitgesproken positief: terwijl 84 procent rekening houdt
met een stijgende tendens, verklaarde slechts één procent van de
ondervraagde ondernemingen een afzwakking te verwachten.
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Bijprogramma overtuigde met actuele thema’s
In drie open fora informeerden IT-veiligheidsdeskundigen te midden van het
beursgebeuren naar uitdagingen en trends. In totaal 230 bijdragen van
deskundigen verschaften de toehoorders in korte voordrachten en
discussierondes een overzicht betreffende actuele uitdagingen als
ransomware, standaarden en certificering, dan wel IT-veiligheid voor kritieke
infrastructuren. Bovendien verschaften experts informatie over de actuele
discussie met betrekking tot meer IT-veiligheid in ziekenhuizen en de
gezondheidszorg.
Daarmee schoten de exposanten volkomen in de roos: uit de
gezondheidsbranche kwamen er ruim 50% meer vakbezoekers naar de it-sa
2016 als in het voorgaande jaar. Als openingsspreker traden op Arne
Schönbohm, president van het rijksbureau voor veiligheid in de
informatietechniek, Winfried Holz, presidiumlid van Bitkom en Peter Batt,
manager van de IT-afdeling op het ministerie van binnenlandse zaken.
Günther Oettinger vertegenwoordigde het Europese niveau in een
videoboodschap en CEO Peter Ottmann de organisator, de NürnbergMesse.
Op de eerste beursavond bracht het Executive Dinner van de digitale
vereniging en honoraire sponsors van de it-sa, bestuurders en managers van
de Bitkom-lidondernemingen en exposanten van de beurs bij elkaar.
Videoclips en presentatie-slides van de forumvoordrachten in de open fora zijn
vrij beschikbaar via: www.it-sa.de/forums
Maximilian Schrems hield de speciale hoofdlezing over de EUgegevensbescherming
„Meer
gegevensbescherming
door
veilige
IT-structuren?“
De
basisverordening betreffende de EU-gegevensbescherming eist van
ondernemingen en instituten organisatorische en technische maatregelen ter
bescherming van persoonlijke gegevens, die zij verwerken en opslaan. In zijn
speciale hoofdlezing gaf Maximilian Schrems een overzicht van de vanaf mei
2018 geldende nieuwe regeling, die nationale wetten voor de
gegevensbescherming vervangt. „Sancties hebben een volkomen nieuwe
dimensie“, aldus de bekende jurist en activist op het terrein van
gegevensbescherming. Hij verwijst daarbij naar de hoge straffen tot 4 procent
van de wereldwijde omzet en het recht op schadevergoeding voor immateriële
schade.Beslissend zou volgens Schrems zijn dat voorzorgsmaatregelen ter
bescherming voldoen aan de stand der techniek – waarbij het nog de vraag is
hoe deze laatste er uiteindelijk uit zou moeten zien. Brancheorganisaties
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zouden aldus Schrems in het kader van de verordening echter de
mogelijkheid krijgen de definitie in de zin van de zelfregulering mede vorm te
geven.
De speciale hoofdlezing als videoclip via: www.it-sa.de/en/keynote
Met 1150 deelnemers de grootste editie van Congress@it-sa
Met in totaal 15 voordrachtreeksen en 1.150 deelnemers was ook
Congress@it-sa groter dan in voorgaande jaren. Bijeenkomsten betreffende
juridische
aspecten
zoals
de
basisverordening
van
de
EUgegevensbescherming werden net zo goed aangeboden als advisering over
strategie, cloud of Privileged Account Security. De EICAR Conference was
internationaal bezet, die ten dele parallel aan de it-sa plaatsvond en dit jaar de
betrouwbaarheid van IT-veiligheidsoplossingen in het middelpunt plaatste van
de deskundigendiscussie. Op nationaal niveau vormde de it-sa voor de vierde
keer het passende kader voor de jaarvergadering van de mensen belast met
IT-veiligheid in deelstaten en gemeentes. Het (Duitse) ministerie voor
veiligheid in de IT-techniek gaf eveneens ter gelegenheid van de it-sa met de
IT-basisbeschermingsdag een overzicht van moderniseringen in de ITbasisbescherming.
Vanaf 2017 twee hallen voor verdere groei
In de toekomst vindt de it-sa plaats in twee beurshallen. De volgende editie
van 10 tot 12 oktober 2017 vormt daarmee het startpunt voor de verdere
uitbreiding van het evenement: „Deze stap is consequent, om aan de
ononderbroken vraag te kunnen voldoen en de it-sa samen met het vakadviescollege en vertegenwoordigers uit de branche verder te ontwikkelen“,
zo verklaart Frank Venjakob de verhuizing naar de hallen 9 en 10.
Congress@it-sa zal ook in de toekomst in de directe omgeving van de beurs
in de NCC West plaatsvinden.
Van 10 tot 12 oktober 2017 vindt de volgende it-sa plaats in het
Messezentrum Nürnberg.
Filmimpressies evenals de uitvoerige evenementanalyse
it-sa 2016 zijn hier op te roepen: www.it-sa.de/review
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it-sa Brasil – IT-veiligheid voor Zuid-Amerika
De IT-veiligheidsconferentie it-sa Brasil bracht op 13 en 14 september 2016
vaklieden en besluitvormers bij elkaar in São Paulo. De door de
NürnbergMesse Brasil voor de derde keer georganiseerde conferentie was
discussieplatform voor deskundigen van bekende ondernemingen zoals
Microsoft
of
KPMG,
evenals
voor
onderzoeksinstellingen
en
overheidsinstanties. De beurs werd begeleid door een foyer-tentoonstelling.
Bekende Braziliaanse brancheorganisaties ondersteunden de it-sa Brasil
evenals TeleTrusT, organisator van een gemeenschappelijke stand onder het
motto „IT-Security made in Germany“.
Veiligheidsbeurzen van de NürnbergMesse
De NürnbergMesse beschikt over een bewezen competentie op het vakgebied
van veiligheid. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law
Enforcement, it-sa en it-sa Brasil – vakbeurzen voor IT-veiligheid,
FeuerTRUTZ – vakbeurzen 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 1.000 exposanten en
meer dan 20.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
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
Contact voor persvertegenwoordigers
gemeenschappelijke Israëlische stand:
achiada@export.gov.il
www.export.gov.il

voor

informatie

over

de

Contact voor persvertegenwoordigers voor informatie over de
gemeenschappelijke Franse stand: florian.schnitzler@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u
hier: www.it-sa.de/press

it-sa 2016: Nieuwe records en grotere internationaliteit
Eindverslag – december 2016

Pagina 5/5

