1-daagse
workshop
20 november

Heb je zorgen om de Cyber Security van je fabriek, site of centrale? Kom
dan naar onze ‘1-daagse workshop’ waar wij toelichten waarom er meer
geïnvesteerd moet worden in Industrial Cyber Security. Momenteel is
Industrial Cyber Security (OT Security) een zwakke schakel binnen onze
industrie. Zijn we als industrie wel bestand tegen een Cyber aanval?

Op woensdag 20 november 2019 organiseren Magion en TAPS een
unieke ‘1-daagse workshop’ voor Security Leaders, Senior Management
en de leiders van de industrie om antwoord te geven op onder andere
de volgende vragen:
1. Wat is de OT Cybersecurity bedreiging nu eigenlijk?
2. Wat gebeurt er in de wereld van Industriële Automatisering en
Industrie 4.0?
3. Hoe ziet het kostenplaatje eruit?
4. Wat zijn de trends op het gebied van hacken en malware?
5. Wat zijn de meest succesvolle aanvallen op de industrie geweest?
6. Hoe kunnen we Cybersecurity meten?
7. Wat is de kans dat je een aanval ondervindt van Malware? Of
een Cyber-attack?
8. Wat doet de overheid?
9. Wat gebeurt er binnen de industrie?
10. Waarom doet de industrie zo weinig aan Cybersecurity?
11. Heeft de industrie een nieuwe organisatie of een nieuw
vakgebied nodig?
12. Wat is er nodig voordat de industrie een Cybersecurity project start?
13. Hoeveel geeft de industrie uit aan Cybersecurity?
14. Wat kan het Senior Management doen?
15. Wat is de impact als de industrie te weinig aandacht schenkt
aan Cybersecurity?

Er zullen speciale sessies gegeven worden door specialisten, zoals
Palo Alto Networks, SecurityMatters ForeScout, Exclusive Networks,
een Ethische hacker en meer…
De workshop is niet alleen uniek, maar ook praktisch, gerelateerd aan
de industrie, en is geschikt voor grote en kleine bedrijven.
De workshop is een geheel verzorgde dag bij Magion, Wolga 5 te
Den Haag, incl. diner en er is voldoende kans om collega’s uit de
industrie te ontmoeten.
Bij interesse in onze masterclass op 20 november
a.s. kan je contact opnemen via de volgende opties:
Tel: +31 70 4442770
Mail: info@magion.nl
Ard Roelvink
Ted Angevaare
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