Invitation til medlemsmøde med C4, DI og Politiet:
Undgå besøg af it-kriminelle i din virksomhed
Danske virksomheder er under pres fra it-kriminelle, som forsøger at få
adgang til virksomhedens it-udstyr for at udnytte virksomhedernes data eller
på anden vis svindle virksomhederne med digitale midler.
Målet med angreb kan være svindel, spionage, forsøg på afpresning eller
måske ligefrem hærværk. De kriminelle gør alt, hvad de kan for at profitere
på danske virksomheders digitale aktiviteter.
Et hackerangreb kan blive rigtig dyrt, da produktionen eller kommunikationen
med kunder og leverandører kan blive hæmmet i dagevis. Det gælder derfor
om at være på forkant.
Samtidig fylder it stadig mere i virksomhedens hverdag. Lige fra e-mails til
avancerede styresystemer i produktionen. Det giver store muligheder, men
også en risiko for it-kriminelle.
I samarbejde med Nordsjællands Politi inviterer C4 Foreningen og
DI Hovedstaden til medlemsmøde.
Her kan du – og/eller de it-ansvarlige på din virksomhed - få seneste
nyt om, hvilke risici der er, og hvad man kan gøre for at sikre sig - og hvad
man skal gøre, hvis man har på fornemmelsen, at der er et angreb undervejs.
Der er oplæg fra DI Digitals ekspert, Henning Mortensen samt fra
Nordsjællands Politi og Rigspolitiets Natonale Cyber Crime Center (NC3), der
er politiets eksperter inden for it-kriminalitet.

Program
Kl. 15.30: Registrering og kaffe
Kl. 16.00: Trusler og nogle løsninger til virksomheden
Chefkonsulent Henning Mortensen, DI Digital
Hvem er de kriminelle? Hvordan truer de os? Og hvilke metoder anvender de?
Hvordan kan særligt mindre og mellemstore virksomheder beskytte sig?
Hvordan kan virksomhederne beskytte intelligente produkter og
produktionssystemer samt personoplysninger, så man kommer i
overensstemmelse med den kommende persondataforordning?
Kl. 16.50: IT sikkerhed med lokale briller
It-ingeniør Kim H. Rasmussen, Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center og
Politikommisær Johannes Jönsson, Nordsjællands Politi
Hvad er malware? Hvilken generel type findes der? Kan man undgå eller
minimere malware?
Det er bedre at forebygge end at helbrede. Men hvad kan man egentlig gøre
for at beskytte sig? Og er virksomheden blevet ramt, hvad kan så gøres?
Hvad skal der til for at anmelde? Og hvornår kan man blot få sparring hos
politiet? Hvad er "postgangen", når man anmelder? Og hvordan anmelder
man?
Kl. 17.50: Afslutning med sandwich og mulighed for spørgsmål og
snak med oplægsholdere
NC3SKYT
Rigspolitiets National Cyber Crime Center (NC3) er i gang med at nedsætte
lokale netværk med virksomheder.
Virksomhederne kan gratis tilmelde sig netværkene og dermed blive opdateret
på nyheder om trusler fra FBI og indgå i et lokalt netværk med
erfaringsudveksling om cybertrusler og - løsninger.

Tid:
Tirsdag den
25. oktober 2016
kl. 16.00-17.50
(Registrering fra kl.
15.30)
Sted:
KolleKolle
Konferencehotel
Frederksborgvej 105
3500 Værløse
Spørgsmål:
Jette Nøhr
Tlf. 3377 3414
E-mail: jen@di.dk
Hening Mortensen
Tlf. 3377 3901
E-mail: hem@di.dk
Tilmelding:
Deltagelse er gratis,
men tilmelding
nødvendig via linket
nedenfor senest
torsdag den 20.
oktober 2016.
DIHovedstaden@di.dk

