
Inbjudan till 
frukostmöte

Tid:  Måndag den 13 mars 2017, kl 07.15 - 09.30

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Agenda frukostmöte
07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.45 – På gång inom Automation Region 
Karolina Winbo

08.00 – Vad du bör känna till om industriell IT-säkerhet 

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Det här bör du veta om industriell IT-säkerhet
Frukostmöte i Västerås den 13 mars
Digitalisering och ny teknik erbjuder stora möjligheter till tillväxt 
och positiv utveckling av företag och samhället i stort. Smarta 
lösningar baserade på IoT, Big data och molntjänster kan bidra 
till kostnadsreduktion, resursdelning, flexibilitet och stärkt 
innovationsförmåga – men innebär också nya risker.

När de industriella styrsystemen blir en integrerad del av 
företagens hela IT-system kan de också – direkt eller indirekt – 
bli tillgängliga via Internet vilket ställer nya krav på att man har 
full koll på sin verksamhets kritiska tillgångar och hur risker och 
incidenter ska hanteras.

Johan Thulin, Lead Engineeer Security Architecture, Combitech, och Jonatan Bunne, Regional 
Sales Manager på PrimeKey Solutions, berättar vad du bör tänka på i din dagliga verksamhet och ger 
exempel från verkligheten genom kundcase.

Kristina Blomqvist och Anders Östgaard, programansvariga på Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, ger en lägesbeskrivning av de stora utmaningarna kring IT-infrastrukturens kapacitet, 
skydd mot angripare och attacker, standarder, direktiv, lagstiftning med mera.

Välkommen till ett frukostmöte där du får en bred uppdatering om industriell IT-säkerhet, ett 
område som blir en alltmer självklar angelägenhet för framgångsrika företag.

Karolina Winbo, processledare · 021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com
Frukostmötet arrangeras inom ramen för SMART4U – ett EU-finansierat projekt som bedrivs i samverkan med Västmanlands 
styrkeområde Välfärd och hälsa, Energy Competence Center, Västerås Science Park samt Järnvägsklustret.

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola 
som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 
engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att 
marknadsföra den svenska automationskompetensen, stimulera innovationer och säkra 
branschens långsiktiga kompetensförsörjning.


