
Workshop om IT-Sikkerhed 
tirsdag den 19. november 2019 kl. 14-16 
 

Vi gentager succesen med endnu en workshop  

omkring IT-sikkerhed  

Få inspiration til en optimal IT strategi med en bedre IT sikkerhed 

På dette gå-hjem-møde vil du møde spændende mennesker og få inspiration fra PH-EL & Sikring, 

Check Point Software Technologies og Rittal IT infrastruktur. 

Det er gratis - book din plads nu! 

 

PROGRAMMET 

 
Der har været så overvældende en tilslutning til vores workshop i oktober, at vi har valgt at lave endnu en workshop i 
november. Det betyder, du kan stadig nå at komme med til en spændende eftermiddag om IT sikkerhed. 

Nyeste viden og trends 
Du får den nyeste viden inden for energioptimering, it-sikkerhed og overvågning. Vi stiller også skarpt på 
sammenhæng og optimering af de udfordringer der er i markedet og vi har invitereret nogle af de dygtigste folk i 
branchen til at fortælle om deres erfaringer og viden.  

14:00 - 14:15 Registrering med kaffe & kage 
14:15 -  14:30 Velkommen ved PH-EL & Sikring 

 
14:30 - 14:50 Cybertrusler, cyberstrategi og alvorlige IT afbrydelser og datatab  

v/ Check Point Software Technologies 
Hvilke muligheder og løsninger kan være med til at reducere risikoen for cyberangreb, alvorlige 
IT-afbrydelser og/eller datatab.  

. 
14.50 - 15:10 Grundlæggende beskyttelse og sikring af datacenter, overvågningssystemer, sikkerhedsrum og 

Edge computing  
v/Rittal IT Danmark 

  Sikkerhed i første række. IT systemer med væsentlige sikkerhedsaspekter i traditionelle 
datacentre og i cloud-datacentre. 

  
15:10 - 15:30 El, datakabling, sikring, adgangskontrol og kameraovervågning  

v/ PH-EL & Sikring 
Få overblik over sikkerhedsniveauet i virksomheden inden for El, sikring, adgangskontrol, 
kameraovervågning, Tele-data, datacentre, fiber, ABA og ABV for virksomheder og kommuner, 
regioner og mindre erhverv. 

 
15:30 – 16:00 Afslutning og networking  
 
Udvid dit netværk 
Vi glæder os til at se dig tirsdag den 19. november 2019 til en begivenhedsrig dag med masser af ny viden og 
spændende mennesker 

 
 
Sted: PH-EL A/S, Skudehavnsvej 27, 2150 Nordhavn 
Dato: 19. november 2019 kl. 14:00 – 16:00 
Tilmelding: ke@ph-el.dk 
Tilmeldingsfrist: 5. november 2019 


