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„Home of IT-Security“: it-sa se dál rozrůstá




na it-sa 2018 se očekává přibližně 700 vystavovatelů z různých zemí
národní pavilony potvrzeny z Izraele a Nizozemska
Congress@it-sa a doprovodný program podporují mezinárodní
výměnu zkušeností a mladé inovativní firmy

it-sa se dál rozrůstá a v letošním roce opět nabídne odborníkům v oblasti
zabezpečení IT a pracovníkům s rozhodovací pravomocí ještě víc
příležitostí se informovat o novinkách v oboru. Na desátém ročníku
veletrhu s doprovodným kongresem konaném na norimberském výstavišti
od 9. do 10. října 2018 se očekává přibližně 700 vystavovatelů z Německa
i ze zahraničí. Pěti otevřenými fóry a přibližně 350 příspěvky nastavuje
přednáškový program v halách 9, 10.0 a 10.1 nová měřítka. Doprovodný
program spojuje nové formáty, jako je CyberEconomy Match-up
a stejnojmenná cena UP18@it-sa pro mladé firmy. Kongres s mezinárodní
účastí je letos mimo jiné místem konání mezinárodního sympozia VIS!T
a dějištěm udělování 7. německé ceny zabezpečení IT Nadace Horsta
Görtze.
„Na it-sa 2018 očekáváme přibližně 700 vystavovatelů. Na norimberském
veletrhu it-sa se tak letos opět sejde víc odborníků na zabezpečení IT
a výstaviště se stane domovem IT security,“ vysvětluje při pohledu na aktuální
stav registrací Frank Venjakob, výkonný ředitel veletrhu it-sa v pořádající
společnosti NürnbergMesse. Množství rezervací od nových vystavovatelů, nárůst
podlahové plochy stánků a vysoká poptávka ze strany mladých firem jsou
příčinou toho, že rezervovaný prostor je už dnes větší než při posledním ročníku.
Společné pavilony cizích zemí představí know-how v oblasti IT security
Své společné pavilony pro rok 2018 už potvrdily Izrael a Nizozemsko. Experti zde
představí know-how sektoru zabezpečení IT v dané zemi jako celku a zároveň
v nadnárodním kontextu. Izrael jako „Cyber Nation“ se veletrhu it-sa zúčastní
s oficiálním národním pavilonem už potřetí. Nový je společný pavilon
Nizozemska. Odborní návštěvníci zde najdou mimo jiné řešení z oblasti ochrany
proti odposlechům, povědomí o zabezpečení, ochrany proti Advanced Persistent
Threats a zabezpečení sítí.

Rozšířený program přednášek na pěti otevřených fórech
Populární program s celkem 350 přesně zacílenými odbornými příspěvky na
otevřených fórech osloví pracovníky s rozhodovací pravomocí stejně jako
odborníky. Fóra M9 a M10 stanovují strategický směr pro zvýšení úrovně
bezpečnosti IT. Fóra T9 a T10 jsou zaměřena na technicky orientované uživatele.
Program rozšíří páté, mezinárodně zaměřené fórum I10 s přednáškami
v angličtině, které se uskuteční v hale 10.1. Během třetího dne veletrhu zde
světoznámá expertka na zabezpečení IT Paula Januszkiewicz přednese svůj
zvláštní keynote projev. Ve své přednášce ukáže, jak se firmy a organizace
mohou chránit před častými typy útoků hackerů a počítačových zločinců. Diskuze
a příspěvky, které se nevážou ke konkrétním produktům a které se týkají
obecnějších témat, jsou opět vyznačeny zvlášť jako it-sa insights. Na it-sa
insights se vedle Evropské agentury pro zabezpečení sítí a informací (ENISA),
digitální asociace Bitkom, Spolkového svazu zabezpečení IT známého jako
TeleTrusT nebo Ústředního svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu
(ZVEI) podílí přední mezinárodní a německá sdružení. Veškeré prezentace na
fórech jsou návštěvníkům veletrhu a vystavovatelům volně přístupné.
Congress@it-sa sdružuje know-how v oblasti bezpečnosti IT z Německa
i ze zahraničí
Doprovodný kongres spojuje na jednom místě nabídku informací od
renomovaných institucí a významných firem z Německa i ze zahraničí. Rozsáhlý
program Congress@it-sa začne už v pondělí 8. října, den před zahájením
samotného veletrhu. Novinkou je sympozium VIS!T na téma „Veřejná správa
integruje zabezpečené informační technologie“. VIS!T se koná každé dva roky na
různých místech a odborníkům na zabezpečení IT z veřejné správy v Německu,
Rakousku, Švýcarsku a Lucembursku nabízí vlastní platformu pro dialog
a mezinárodní výměnu zkušeností. Na výročním zasedání pracovníků spolkových
zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT a u příležitosti Dne základního
zabezpečení IT Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních
technologií se i letos na veletrhu it-sa v Norimberku sejdou experti z veřejné
správy. Manažerům firem a průmyslových podniků a pracovníkům odpovídajícím
za zabezpečení IT nabídnou různorodé odborné akce renomovaných
organizátorů znalosti o trendech a řešeních v oblasti IT security. KPMG AG bude
například informovat o budoucích požadavcích na CISO, ESET objasní
nebezpečí temného webu a švýcarská firma ERGON Informatik AG ukáže, co je
důležité při realizaci projektů IAM.
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Zaměřeno na startupy
Nové akce v doprovodném programu podtrhují význam it-sa jako platformy pro
intenzivní výměnu zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti. UP18@it-sa
nabízí startupům z Německa, Rakouska a Švýcarska prostor, kde mohou o svých
kvalitách přesvědčit pracovníky s rozhodovací pravomocí a potenciální investory.
Slibné byznysové nápady a inovační bezpečnostní produkty, které v předstihu
vybrala porota, budou středem pozornosti v pondělí 8. října. Na vítěze čeká
koučink, který zajistí digitální hub CyberSecurity a Bayerisches ITSicherheitscluster. Mladým inovativním firmám je věnována také speciální plocha
Startups@it-sa v hale 10.1 a stejnojmenné přednáškové bloky na otevřených
fórech.
Nadace Horsta Görtze udělí cenu za zabezpečení IT
Na veletrhu it-sa bude poprvé udělena proslulá Německá cena za zabezpečení
IT pořádaná Nadací Horsta Görtze. Deset finalistů představí své inovace v úterý
9. října v rámci fóra a tři vítězové pak budou vyhlášeni během slavnostního
ceremoniálu. Německá cena za zabezpečení IT bude udělena už posedmé a je
dotována celkovou částkou 200 000 eur.
Další informace o otevřených fórech, o doprovodném programu a o programu
kongresu: www.it-sa.de/en/events
Další informace o UP18@it-sa:
www.it-sa.de/up18
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
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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
#itsa18
#UP18itsa
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