Inbjudan till
frukostmöte

Cyber Security – IT-säkerhet i framtidens industrisystem
Frukostmöte i Stockholm den 19 januari
Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte där traditionell automation
allt mer knyts ihop med nya digitala verktyg. IoT – Internet
of Things – är på allas läppar, men vad innebär IoT för
industriföretagen när fler och fler enheter blir uppkopplade och
nya krav ställs på säkerhet kring systemen?
En undersökning visar att 10 av 14 svenska företag idag
Erik Johansson, Davor Toncic och Erik Halvordsson
blir bestulna på sina digitala tillgångar utan att veta om det.
Är ditt företag ett av dessa? Erik Johansson, Cyber Security Manager hos Westermo Research &
Development AB, beskriver den verkliga hotbilden och hur industriell nätverksteknologi både kan öka
skyddsnivån och möjligheterna att upptäcka intrång.
Nya typer av system och nya kombinationer kräver nytt tänk kring säkerhet. Davor Toncic, Business
Development Manager inom Business Intelligence, och Erik Halvordsson, ansvarig vid HMS Labs
hos HMS Industrial Networks, presenterar sin syn på den nya tidens smarta fabriker. Hur skiljer sig
systemen inom Information Technology (IT) och Operational Technology (OT) idag och vad måste lösas
för att bygga säkra och fungerande lösningar? Vilka hotbilder finns och hur kan vi skydda oss?
Välkommen till ett frukostmöte om Cyber Security!
Varmt välkommen!
Gunnar Iggendal, 070-333 65 95, gunnar.iggendal@automationregion.com
Tid: Tisdagen den 19 januari 2016, 07.45 - 09.30
Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Stockholm (vid Sergels torg)
Anmälan: Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.45 – Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!
08.00 – På gång inom Automation Region och Stockholm Business Region
Gunnar Iggendal och Torbjörn Bengtsson
08.15 – Cyber Security
Erik Johansson, Westermo Research & Development AB
08.45 – Säkerhet i framtidens industrisystem
Davor Toncic och Erik Halvordsson, HMS Industrial Networks
09.15 – 09.30 Mingel med automationskollegor och avslutning

Automation Regions aktiviteter i
Stockholm genomförs i samarbete med
Scanautomatic & Processteknik.
Mer information: www.scanautomatic.se

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små
företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass.
Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens
inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

