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Security

Talere

45% af nordiske virksomheder har oplevet data
breach, som har haft negative konsekvenser for
deres kunderelationer.
Why outsourcing security
can be an asset.
v/ Roger Ison-Haug, Country Manager
and VP Security, Pedab Group

IDC Analyst Perspective, sep 2018

Cyberangreb sker så ofte i dag, at det ikke kun er et
spørgsmål om, hvis I bliver ramt – men i stor grad også
om, hvornår I bliver ramt.
Sikkerhed handler ikke kun om IT teknologi – det
handler i høj grad om forretningen, der kan lide stort
under et cyberangreb, hvis ikke der er lavet en plan
for, hvad der skal ske før, under og efter et angreb.

Worldclass threat protection
as-a-service - monitoring your
vital infrastructure.
v/ Jan Kaastrup, CTO & Partner,
CSIS Security Group

Det er derfor vigtigt, at kunne reagere hurtigt og
resolut på et angreb, så forretningskontinuiteten
og integriteten kan bevares. At lave et sikkerhedsroadmap er et godt udgangpunkt for en plan
– og det kan med fordel kan følge National Institute of
Standards and Technology (NIST) rammeværket.
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Har din virksomhed en plan for, hvad der skal ske i alle
faser, hvis den bliver angrebet?
in
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Tilmeld
dig her

På denne briefing giver vi dig:
▪ Et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv
på outsourcing af sikkerhed.
▪ Indsigt i hvordan du nemt kan få adgang til
avancerede overvågningsteknologier og
cybersikkerhedseksperter. 		
▪ Konkrete eksempler på virksomheder,
der har oplevet et cyberangreb.

Identify

Surfing the wave of destructive
cyberattacks. How to be safe in case
your infrastructure is under attack.
v/ Feliticy March, Cyber Resiliency
Specialist, IBM Europe & former
professional Hacker

Security briefing, 24. januar 2019, kl. 8.30 til 10.30
Industriens Hus, København V.

▪ Indblik i hvorfor det er vigtigt at have en plan,
- også når angrebet er sket.

