TISKOVÁ ZPRÁVA
Konference Security 2020 se zaměří na skutečné bezpečnostní incidenty
Největší nezávislá akce v ČR přivítá mezinárodní experty na řešení bezpečnostních hrozeb v kyberprostoru
Praha 26. února 2020 — Skutečné bezpečnostní incidenty a Cloud Security. To jsou dvě hlavní témata, která se budou prolínat prezentacemi 28. ročníku mezinárodní konference Security. Největší
nezávislá tuzemská událost zaměřená na kybernetickou bezpečnost se uskuteční od středy 11. do
čtvrtka 12. března 2020 v pražském Clarion Congress Hotelu. Pořadatelem akce je společnost AEC,
přední poskytovatel kybernetického zabezpečení.
Konference proběhne již tradičně paralelně v manažerském a v technickém sále. Účastníci budou moci
volně přecházet, a sestavit si vlastní program, který bude vyhovovat jejich zájmům. Prezentace v obou
sálech budou rozděleny do samostatných bloků se společným tématem, každá část přitom uchopí danou problematiku z odlišného pohledu.
Za hlavní tahák konference lze považovat blok nazvaný Incident Anatomy. Své zkušenosti a poznatky
zde budou prezentovat mimořádně zajímaví hosté, například bezpečnostní šéfka společnosti Avast
Jaya Baloo nebo Jornt van der Wiel, který pracuje jako bezpečnostní expert v týmu pro globální výzkum
a analýzu GReAT a spolupracuje přitom s Interpolem.
Následné panelové diskuze na téma Bezpečnostní incidenty – Lessons learned se zúčastní zástupci
předních českých a slovenských firem a organizací, kteří se s návštěvníky podělí o své postřehy s řešením bezpečnostních incidentů. Představí zde techniky jednotlivých útoků, způsoby identifikace incidentů, jejich eliminace, okamžitá i dlouhodobá opatření a samozřejmě i praktická ponaučení.
Na podobu a úroveň příspěvků, jejichž dvě hlavní témata si letos vybrali sami účastníci minulých ročníků, už tradičně dohlíží programová komise. Pro zařazení prezentace je rozhodující její vysoký odborný
standard a nezávislost na marketingově-obchodním obsahu. Hlavní důraz se přitom klade na praktickou využitelnost příspěvků, na odbornou úroveň jednotlivých přednášek a na maximální přínos pro
účastníky.
Rovněž téma Cloud Security bude volně prostupovat jak jednotlivými prezentacemi, tak oběma sály.
Ve středu zájmu budou především otázky týkající se případného nebezpečí spojeného s přechodem
prostředí konkrétní organizace do cloudu a přiblížení rizik, která vznikají v cloudové architektuře.
Účastníci získají unikátní možnost vyslechnout si názory na ochranu dat přímo od největších poskytovatelů cloudových řešení, společností Google a Microsoft.
Konference je letos nově rozšířena do dvoudenního formátu. Důvodem je především zvyšující se počet
účastníků a příležitost nabídnout pestřejší programovou náplň. Díky novému formátu bude možné rozdělit technicky zaměřené a velmi vyhledávané workshopy do jednoho a hlavní konferenční program
do druhého dne. Akce začíná ve středu ve 13 a ve čtvrtek v 9 hodin a s přestávkami potrvá až do páté
odpolední.
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Více na: www.konferencesecurity.cz

O společnosti AEC
AEC patří již od svého založení v roce 1991 k předním poskytovatelům služeb v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Kvalita nabízených řešení se opírá o dlouholetou praxi v oblasti informační technologií a
ověřené standardy, včetně legislativy EU. AEC pomáhá svým klientům řešit ty nejnáročnější bezpečnostní výzvy dneška a zorientovat se v nových produktech a technologiích. Společnost, mezi jejíž zákazníky patří finanční instituce, podniky z oblasti telekomunikací, utilit, ale i instituce veřejné správy,
maximalizuje efektivitu svých opatření tím, že dokáže unikátním způsobem kombinovat přístupy a
odbornosti etických hackerů, technologických inženýrů, konzultantů i zkušených auditorů. Vedle toho
rovněž disponuje týmy pro specifický servis, jako je forenzní analýza, brandprotection, CSIRT a další,
jejichž dostupnost je v České republice stále minimální. Více se dozvíte na www.aec.cz.
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