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Největší veletrh zabezpečení IT na světě: it-sa uzavírá
desátou edici novými rekordy






největší veletrh zabezpečení IT na světě s 696 vystavovateli
it-sa 2018 s 14 290 účastníky dál roste i z hlediska počtu
odborných návštěvníků
vyšší mezinárodní účast a společné pavilony Česka, Izraele
a Nizozemska
informovat se přišli vysoce postavení političtí představitelé
a zástupci sdružení z Německa i ze zahraničí
vítězové UP18@it-sa a Německé ceny zabezpečení IT

it-sa svou letošní desátou edicí dosáhla nových rekordů. Veletrh
zabezpečení IT s 696 vystavovateli1 (2017: 630) z 27 zemí (24) a dalším
rekordem v podobě 14 290 odborných návštěvníků (12 780) z více než
50 zemí (44) tak dál pokračuje v růstu z posledních let. Rozšíření
výstavních ploch o přibližně 20 procent a ještě vyšší mezinárodní
účast než v předchozích letech podtrhuje roli it-sa a Norimberku jako
„Home of IT-Security“. Vedle čistých čísel o tom vypovídá také nálada,
která panovala mezi dlouholetými vystavovateli: „Naši vystavovatelé
jsou nadšeni. Díky nim se norimberské výstaviště vyvinulo ve stěžejní
platformu pro IT security, která odráží dynamický vývoj v oboru,“
vysvětluje Petra Wolf, členka představenstva pořádající společnosti
NürnbergMesse.
Šéf veletrhu Frank Venjakob dodává: „Veletrh it-sa 2018 bodoval na celé
čáře. Přední platforma pro dialog o zabezpečení IT s účastí vystavovatelů
z 27 zemí u příležitosti desátého jubilea ukázala, jak je odvětví kybernetické
bezpečnosti důležité pro úspěšnou digitalizaci. Rekordní počet návštěvníků
a více než 20procentní nárůst mezinárodní účasti mezi návštěvníky podtrhují
význam it-sa, podobně jako tři mezinárodní společné pavilony.“ Česko, Izrael
a Nizozemsko ve vlastních společných pavilonech předvedly sílu svých
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Počty návštěvníků a vystavovatelů a velikost výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují
podle jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu údajů veletrhů a výstav.

odvětví IT security. Jedním z vrcholů it-sa 2018 byl keynote projev polské
specialistky na zabezpečení IT Pauly Januszkiewiczové a nová soutěž
startupů UP18@it-sa, kterou vyhrála firma IT-Seal. Na veletrhu it-sa se
poprvé uskutečnilo také předávání Německé ceny zabezpečení IT pořádané
Nadací Horsta Görtze. K diskuzi o kybernetické bezpečnosti veletrh využila
řada vysoce postavených zástupců politiky, veřejné správy i soukromého
sektoru. Informovat se přišel Andreas Könen, šéf oddělení kybernetické
bezpečnosti a zabezpečení informací na Spolkovém ministerstvu vnitra,
stavebnictví a domoviny, večeře Bitkom Executive Dinner se zúčastnil
bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann a na bavorském ministerstvu
financí, místního rozvoje a vlasti se konala státní recepce.
350 příspěvků na pěti otevřených fórech
Před specialisty na zabezpečení IT stála v programu fór nesnadná volba.
Poprvé pět fór, včetně nového mezinárodního fóra I10, poskytlo
vystavovatelům, sdružením a organizacím vhled do různých aspektů
zabezpečení IT. Panelové diskuze a jednotlivé přednášky se coby it-sa
insights zaměřily například na téma Průmyslu 4.0 nebo kritické infrastruktury.
Při živých demonstracích hackerských útoků se publikum mohlo přesvědčit,
jak snadno útočníci prolomí zabezpečení mobilních zařízení nebo získají
kontrolu nad IoT systémy. „Také nové mezinárodní fórum mělo od samého
začátku mimořádně vysokou návštěvnost,“ říká s nadšením Frank Venjakob.
Keynote projev Pauly Januszkiewiczové
„Culture comes with understanding (Kultura přichází s porozuměním)“ – to je
hlavní poselství Pauly Januszkiewiczové, která přednesla letošní keynote
projev. Světoznámá expertka na zabezpečení IT v přednášce s titulem
„Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity“ (Útoky
v odvětví: pohled do budoucnosti kybernetické bezpečnosti) ukázala, jak
snadno se hackerům daří získat kontrolu nad IT systémy. Téměř vždy je to
velmi snadné, protože systémy jsou často nesprávně nakonfigurované. Pro
kybernetické útočníky je snadné si přístup do firemní sítě zajistit sociálním
inženýrstvím a phishingovými útoky. Jedním z hlavních nástrojů pro lepší
zabezpečení IT tak je lidský faktor.
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Dialog politiky a soukromého sektoru o kybernetické bezpečnosti
Horst Seehofer, spolkový ministr vnitra, stavebnictví a domoviny, který nad
veletrhem it-sa převzal záštitu, zdůraznil: „Stát musí globálním
kybernetickým hrozbám čelit ve spolupráci se soukromým sektorem, a to i za
hranicemi Německa! Veletrh it-sa je příležitost k široké výměně zkušeností
s kybernetickou bezpečností a zabezpečením informacím mezi účastníky
z různých zemí.“ Veletrh it-sa 2018 tak k dialogu využila řada vysoce
postavených zástupů politiky i soukromého sektoru. Večer před zahájením
veletrhu uspořádal bavorský státní ministr financí, místního rozvoje
a domoviny Albert Füracker státní recepci. V první den veletrhu se přišel
informovat Andreas Könen, šéf oddělení kybernetické bezpečnosti
a zabezpečení informací na Spolkovém ministerstvu vnitra, stavebnictví
a domoviny, společně s Arnem Schönbohmem, předsedou Spolkového
úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních technologií, předsedkyní
asociace Bitkom Susanne Dehmelovou a dalšími zástupci německých
i zahraničních sdružení a institucí. Večer účastníky přivítal Joachim
Herrmann, bavorský státní ministr vnitra a integrace na exkluzivní večeři
Bitkom Executive Dinner.
Rozsáhlý kongresový program s vysoce postavenými účastníky
S 20 akcemi pod jednou střechou přinesl Congress@it-sa opět širší nabídku
témat, na která se účastníci mohli informovat podle svých oborových zájmů.
Spektrum sahalo od mezinárodního sympozia Vis!t (Veřejná správa integruje
zabezpečené informační technologie) přes IT security v malých a středních
podnicích po obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Souběžně s itsa se v Norimberku konal také Den základního zabezpečení IT Spolkového
úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních technologií a výroční zasedání
pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT.
Šťastný vítěz UP18@it-sa
Důvod k oslavě má firma IT-Seal z Darmstadtu, vítěz ceny UP18@it-sa. Na
nové akci CyberEconomy Match-Up pro startupy, tvůrce a manažery den
před samotným veletrhem zapůsobil mladý tým svým systémem pro
zvyšování povědomí o zabezpečení IT. IT-Seal se v hlasování publika
prosadil v konkurenci 15 dalších startupů.
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Na it-sa byla předána Německá cena zabezpečení IT
Německá cena zabezpečení IT udělovaná Nadací Horsta Görtze byla ve
svém sedmém ročníku poprvé udělena na veletrhu it-sa. Vítěz ceny
dotované částkou 200 000 eur, startup Physec z Bochumi, přesvědčil porotu
složenou z odborníků svým systémem Enclosure PUF. Díky němu lze
poprvé zajistit fyzickou neporušenost komplexního systému bez trvalé
dostupnosti napájení. Další ocenění získal Ústav zabezpečení sítí a dat
Porúrské univerzity v Bochumi spolu s berlínskou firmou Cure 53 za řešení
proti škodlivému JavaScript kódu.
Příští it-sa se koná od 8. do 10. října 2019 v norimberském veletržním
centru.
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 1500 vystavovatelů a cca
38 000 návštěvníků z celého světa.
Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security
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, YouTube a LinkedInu!
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa
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