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it-sa 2016: nová rekordní čísla podtrhují, jaké oblibě se
těší největší veletrh kybernetické bezpečnosti v Evropě







vyprodáno: veletržní halu zcela zaplnilo 489 vystavovatelů
10 181 odborných návštěvníků představuje nové rekordní číslo
společné stánky cizích zemí: Francie a Izraele
zvláštní „keynote“ projev Maximiliana Schremse na téma obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů
více účastníků na 15 řadách přednášek: Congress@it-sa
v roce 2017 stěhování do nových hal v zájmu dalšího růstu

Osmá edice veletrhu it-sa se uzavřela se třemi novými rekordy:
489* vystavovatelů (2015: 428) se v norimberském veletržním centru
setkalo s 10 181 odbornými návštěvníky (2015: 9015). Pořadatelé tak
zaznamenali nárůst počtu vystavovatelů o 14 procent a návštěvnost se
oproti minulému roku zvýšila o 13 procent. Co do výstavní plochy se
největší evropský veletrh zabezpečení IT rozrostl o 15 procent na třetí
rekordní hodnotu – a obsadil tak kompletní halu 12. Přibližně
230 přednášek na třech otevřených fórech a rovněž větší kongresový
program Congress@it-sa s 15 přednáškovými řadami nabídly rozmanitý
program zaměřený na zabezpečení informací. K vrcholům programu
patřil zvláštní „keynote“ projev rakouského právníka a aktivisty v oblasti
ochrany osobních údajů Maximiliana Schremse. V roce 2017 se veletrh
it-sa uskuteční v halách 9 a 10, které nabízejí prostor pro další růst.
„Veletrh it-sa znovu zdůraznil svou vedoucí úlohu. Poprvé více než
10 000 návštěvníků a 489 vystavovatelů z Evropy, Ameriky a Asie svědčí
o významu veletrhu. Výsledek jasně dokládá, že se it-sa etablovala jako
největší veletrh v oblasti IT security v Evropě a že má nesporný význam pro
mezinárodně orientovaný obor zabezpečení IT,“ těmito slovy shrnuje Frank
Venjakob, Executive Director it-sa ve společnosti NürnbergMesse, tři dny
veletrhu plné intenzivních odborných diskuzí.

*Počty návštěvníků, vystavovatelů a výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle
jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu číselných údajů veletrhů a výstav.

Ucelený přehled o trhu s mezinárodní účastí
Ať jde o školení zaměstnanců, analýzu rizik nebo systémy SIEM, s ucelenou
nabídkou produktů a služeb pokryli vystavovatelé na it-sa všechny oblasti
zabezpečení IT. Inteligentní software, který se sám průběžně učí, Incidence
Response, obrana proti útokům DDoS a zabezpečení IT pro kritickou
infrastrukturu patřily na veletrhu it-sa k nejdiskutovanějším tématům. Vlastní
plochy vyhrazené pro Identity a Access Management, ale také pro mladé firmy
se postaraly o orientaci stejně jaké tematická trasa věnovaná zabezpečení
výpočetních center. „Mimořádně velký nárůst plochy zaznamenal veletrh it-sa
v důsledku přihlášek ze zahraničí,“ prozradil pořadatel Frank Venjakob.
Mezinárodní nádech norimberskému veletrhu dodali vystavovatelé z 19 zemí
a první společné stánky dvou zemí. Hojně navštěvované národní pavilony
Francie a Izraele zajistily sousední zemi Německa a startupovému národu
mimořádnou pozornost. I návštěvníci veletrhu it-sa 2016 byli velmi
mezinárodní. Do Norimberka přicestovali odborníci na zabezpečení IT
z Německa a zbytku Evropy – především z Rakouska, Švýcarska, Velké
Británie, Česka a Nizozemska, ale také z Asie a amerického kontinentu.
Vysoká spokojenost mezi vystavovateli a návštěvníky
Od vystavovatelů a odborných návštěvníků se veletrh it-sa 2016 dočkal
vynikajícího hodnocení, jak vyplývá z průzkumu provedeného nezávislým
institutem pro výzkum trhu Gelzsus. 90 procent vystavovatelů hodnotí celkový
úspěch své účasti na veletrhu jako pozitivní. Nejdůležitější cílové skupiny se
na veletrhu it-sa podařilo oslovit 94 procentům vystavovatelů. Devět z deseti
zúčastněných firem využívá veletrh it-sa k prezentaci nových nebo
vylepšených produktů. S nabídkou bylo spokojeno 98 procent dotázaných
návštěvníků veletrhu. Každý čtvrtý z nich rozhoduje ve své firmě o nákupu
zboží a služeb a přibližně dvě třetiny respondentů se na nákupu podílejí
spolurozhodováním nebo jako poradci. Hospodářskou situaci v oboru
zabezpečení IT hodnotí vystavovatelé vysloveně pozitivně. Celých 84 procent
z nich počítá se stoupající tendencí a pouhé jedno procento uvedlo, že čekají
oslabení.
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Doprovodný program oslovil aktuálními tématy
Na třech otevřených fórech poskytli odborníci na zabezpečení IT uprostřed
veletržního dění informace o výzvách a trendech. Celkem 230 odborných
příspěvků posluchačům ve stručných přednáškách a diskuzních skupinách
zprostředkovalo přehled o aktuálních výzvách, jako je ransomware, standardy
a certifikace nebo zabezpečení IT pro kritickou infrastrukturu. Kromě toho
experti informovali o aktuální diskuzi ohledně vyššího zabezpečení IT
v nemocnicích a zdravotnictví obecně. To byla ze strany pořadatelů trefa do
černého: ze zdravotnictví se na veletrh it-sa 2016 dostavilo o 50 procent víc
odborných návštěvníků než v předchozím roce. S úvodní řečí vystoupili Arne
Schönbohm, předseda Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti
informačních technologií, Winfried Holz, člen prezidia digitálního svazu
Bitkom, a Peter Batt, vedoucí IT oddělení Spolkového ministerstva vnitra.
Günther Oettinger ve svém videoposelství zastupoval evropskou úroveň
a CEO
Peter
Ottmann
reprezentoval
pořadatelskou
společnost
NürnbergMesse. Členové představenstev a ředitel členských firem Bitkomu,
ale také vystavovatelé se v první večer veletrhu sešli na Executive Dinner
digitálního sdružení a odborného garanta a iniciátora veletrhu it-sa.
Videozáznamy a prezentace z přednášek na otevřených fórech jsou volně
k dispozici na adrese: www.it-sa.de/forums
Maximilian Schrems proslovil zvláštní „keynote“ přednášku na téma
ochrany osobních údajů v EU
„Větší ochrana osobních údajů díky bezpečným IT infrastrukturám?“ Obecné
nařízení EU o ochraně osobních údajů od firem a institucí vyžaduje
organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů, které
zpracovávají a ukládají. Ve svém zvláštním „keynote“ projevu Maximilian
Schrems představil toto nařízení, které začne platit v květnu 2018 a nahradí
dosavadní zákony o ochraně osobních údajů platné v jednotlivých zemích.
„Sankce dostaly naprosto novou dimenzi,“ říká známý právník a aktivista
v oblasti ochrany osobních údajů s odkazem na nejvyšší pokuty odpovídající
čtyřem procentům z celosvětového obratu a na právo na náhradu nehmotné
škody. Rozhodující podle Schremse bude, aby ochranná opatření odpovídala
nejnovějším technickým možnostem – přičemž je ještě otevřené, jak tyto
možnosti budou vypadat. Oborové svazy však podle Schremsových slov
dostaly v rámci nařízení možnost definici spoluutvářet ve smyslu
seberegulace.
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Videozáznam zvláštního „keynote“ projevu najdete zde:
www.it-sa.de/en/keynote
S 1150 účastníky největší edice Congress@it-sa
S celkem 15 přednáškovými řadami a 1150 účastníky byl také Congress@itsa větší než v předchozích letech. Akce věnované právním aspektům, jako je
obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, byly v nabídce stejně jako
strategické poradenství, zabezpečení cloudu nebo Privileged Account
Security. Mezinárodní účast zaznamenala EICAR Conference, která se
uskutečnila zčásti paralelně s veletrhem it-sa a na které se letos těžištěm
diskuze expertů stala důvěryhodnost řešení pro zabezpečení IT. V německé
národní rovině veletrh it-sa už počtvrté představoval vhodný rámec pro konání
výročního zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za
zabezpečení IT. Rovněž u příležitosti veletrhu it-sa představil Spolkový úřad
pro bezpečnost v oblasti informačních technologií v rámci Dne základního
zabezpečení IT výhled na modernizaci v oblasti základního zabezpečení IT.
Od roku 2017 dvě haly pro další růst
Do budoucna se bude veletrh it-sa konat ve dvou halách. Příští edice
pořádaná od 10. do 12. října 2017 tak bude představovat startovní čáru pro
další rozvoj akce. „Tímto krokem se snažíme vyhovět neklesající poptávce
a chceme veletrh ve spolupráci s odbornými poradci a zástupci oboru dále
rozvíjet,“ vysvětluje Frank Venjakob přesun do hal 9 a 10. Congress@it-sa se
bude i v budoucnu konat v bezprostřední blízkosti, a to v budově NCC West.
Příští it-sa se koná od 10. do 12. října 2017 v norimberském veletržním
centru.
Filmový sestřih a podrobnou analýzu veletrhu it-sa 2016 najdete na:
www.it-sa.de/review
it-sa Brazílie – kybernetická bezpečnost pro Jižní Ameriku
Konference it-sa Brazílie zaměřená na zabezpečení IT přivedla 13. a 14. září
2016 do São Paula odborníky i pracovníky s rozhodovací pravomocí.
Konference, kterou už potřetí organizovala NürnbergMesse Brazílie, je
diskuzní platformou pro experty z renomovaných společností jako Microsoft
nebo KPMG, ale také z oblasti výzkumu a veřejné správy. Akce byla doplněna
výstavou ve foyer.
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Konferenci it-sa Brazílie podporují renomované brazilské hospodářské svazy
stejně jako TeleTrusT, organizátor společného stánku pod motem „IT-Security
made in Germany“.
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 a it-sa Brazílie (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 1000 vystavovatelů a více než
20 000 návštěvníků z celého světa.
Kontaktní osoby pro média
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T +49 911 860 683 23
F +49 911 860 612 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Kontakt pro zástupce médií, žádosti o informace ke společnému stánku
Izraele:
achiada@export.gov.il
www.export.gov.il
Kontakt pro zástupce médií, žádosti o informace ke společnému stánku
Francie:
florian.schnitzler@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na:
www.it-sa.de/press
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