Fællesoplæg:

Få indblik i cybercrime og
sikkerhed anno 2017 samt sund
økonomi med digitalisering
og realtidsdata

Cybercrime
– en udfordring for nutidens
erhvervsdrivende
Vi drøfter nutidens udfordringer med
praktiske eksempler fra PwC’s Incident
Response afdeling.
· Hvor er verden i dag?
Stærkt stigende digitalisering.
· Hvilke virksomhedsudfordringer er der i en
verden med støt stigende datakriminalitet?
· Hvorfor blander EU sig? Kobling til EU’s
persondataforordning.
· Ledelsen i virksomheden – det hele hviler
på dig.
· Hvordan kan man prioritere investeringer til
optimal beskyttelse?
· Hvordan kan man binde sin forretning
sammen med Managed Security Services

Inspirationsseminar for direktører, økonomiansvarlige samt øvrige beslutningstagere
Få indblik i de krav, tendenser og muligheder som danske virksomheder
står overfor inden for sund økonomi og IT-sikkerhed.

Tilmelding
www.mariendal.dk
15. november 2017
08.30 – 12.00
hos AaB konference
GRATIS*
*Manglende afbud
faktureres kr. 250,00

Har du de værktøjer du har brug for?
Herunder melder du dig til det spor du finder mest interessant for dig og din virksomhed.
Vil du vide mere om It-sikkerhed og sikring?
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www.mariendal.dk
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Vil du vide mere om sund økonomi og realtidsdata?

Tilmelding
www.mariendal.dk
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IT-sikkerhed og sikring

Sund økonomi med digitalisering og realtidsdata

I dag stilles der store krav til din IT-sikkerhed. Truslen fra IT-kriminelle
har aldrig været større end den er i dag. Teknologien ﬂytter sig hurtigt, det
samme gør de IT-kriminelle. Mariendal IT tager sammen med producenterne Veeam og Fortinet, afsæt i nogle af de aktuelle cybercrimecases, hvor
vi får synliggjort nogle at de faldgruber som dagens virksomhedsledere bør
være opmærksomme på.

Få mere værdi med dine data. SHAPE bringer os tættere på smarte og intelligente IT-løsninger
der indsamler din virksomheds data og gør ønskede KPI’er synlige. Med synlige målepunkter fra
din økonomi, kan du tage sunde beslutninger om økonomi skabt af realtidsdata. SHAPE giver dig
en række bud på, hvad din virksomhed kan få ud af at agere smartere.
Oplægsholdere: SHAPE

Vært: SHAPE

Oplægsholdere: Mariendal IT, Veeam og Fortinet
Vært: Mariendal IT

Overvåg dit elforbrug og opnå energimæssige og økonomiske fordele
DNA mærkning gør det meget svært at være tyv. Firmaet Unisecure gør os
klogere på DNA mærkning, som er den nyeste teknologi der er taget i brug
for at beskytte fysiske genstande mod tyveri. Dansk politi har for alvor taget
teknologien til sig og dette har resulteret i meget gode resultater på den
præventive front.

Mariendal Electrics, har som en af de første installatører i Danmark, sat fokus på realtidsmåling
af virksomheders elforbrug. Vi får et indblik i ﬂere cases, hvor Mariendal har skabt grundlag for
energioptimering, energieffektivisering og afgiftsrefusion på baggrund af dokumentation
og måling af driftsforbrug.
PwC vil gennemgå cases på området for energiafgifter, hvor de oplever, at der lige nu er ekstra
stor fokus. Det gælder fx elektricitet, der anvendes til rumvarme eller aircondition.

Oplægsholdere: Unisecure Vært: Mariendal Sikring

Oplægsholdere: PwC og Mariendal Energi Vært: Mariendal Energi

Program: Spor 1

Program: Spor 2

08.30 – Ankomst og morgenmad

08.30 – Ankomst og morgenmad

09.00 – Fællesoplæg: Cybercrime v/ PwC

09.00 – Fællesoplæg: Cybercrime v/ PwC

10.00 – IT-sikkerhed og sikring

10.00 – Sund økonomi og realtidsdata

11.30 – Frokost og networking

11.30 – Frokost og networking

12.00 – Afslutning

12.00 – Afslutning

Arrangører:
Mariendal IT | Mariendal Electrics | SHAPE IT | PwC

Telefonisk tilmelding 96317790

