Seminarie
Informationssäkerhet
Riskhantering & Visibilitet!

nära Heden — Göteborg

Kom och ta del av CGit´s andra seminarie för året. Vi kommer att lyfta intressanta frågeställningar
som rör riskhantering och hur du med hjälp av visibilitet skapar förutsättningarna som krävs för
att fatta hållbara beslut.
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Var - Svenska Mässan
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Efter seminariet kör vi en enklare after work där
det serveras plockmat och dryck.

Mässans gata 18 | Göteborg

FÖRSÄKRA

RISK

När - 24 April kl. 14.30

BESLUT

FÖRLUST

DATA

INFORMATION
KOMMUNIKATION

MANAGEMENT

1. Visualisera riskerna - Vika risker finns?
2. Riskbedömning - Vilka hot utgör dessa?
3. Riskhantering - Hur hanterar vi dessa risker?

HIGH AVAILABILITY

CGit hälsar välkomna och startar seminariet med en diskussion kring vikten av visibilitet. Vetskapen om vad eventuella
driftstopp och dataförluster kostar bör alltid ligga till grund för vilka lösningar man väljer.
Aon, Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering, tar över taktpinnen och pratar om sitt sätt att se på
riskhantering. De kommer tillsammans med representanter från försäkringsbolag att diskutera olika typer av ”Cyber-hot”
samt möjligheterna att hantera dessa risker genom försäkring.
Efter en kort fikapaus tar VMware över för att prata om hur man med hjälp av dagens teknik kan bygga bort många risker
och hot, allt för att minimera risken för dataförluster och onödiga driftstopp.
Avslutningsvis kommer, Mattias Bergkvist från CGit att hålla en intressant paneldebatt med dagens seminarietalare.
Efter paneldebatten serveras lite plockmat och dryck för er som har tid och lust att stanna kvar en stund.

i samarbete med:

Anmälan - seminarie@cgit.se

Ta gärna med en kollega eller två! Se bara till att
anmäla vilka ni är som kommer och om ni stannar
för mingel och afterwork.

Preliminär agenda:
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14.30
- Incheckning
14.45 - CGit hälsar välkommen
15.00 - Aon om riskhantering
15.45 - Fika
16.00 - VMware
16.45 - Paneldebatt
17.15 - Avslut/Mingel/After Work
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