EVENT FOR VIRKSOMHEDER

Udviklingsmøde:

It-sikkerhed i din virksomhed
Få uvildig sparring på din virksomheds arbejde med it-sikkerhed.
Har du brug for nye øjne og perspektiver fra et fagligt panel? Deltagelse i et udviklingsmøde er for
dig, som ønsker faglig og kompetent sparring med et panel, som kan sende dig i den rigtige retning.
Hvor godt har I egentligt styr på it-sikkerheden
i din virksomhed? Hvor stærkt står I rustet
mod hackerangreb? Har I styr på interne arbejdsprocesser og regler for de data, I arbejder
med? Ved I hvilke kronjuveler, I skal passe
ekstra godt på?

Anbefalingerne fra panelet vil blive optaget på
video, som du kan tage med dig hjem. Desuden kan du få råd om gode muligheder for
medfinansiering til videre udvikling eller om der
er åbenlyse partnere eller projekter, som du
kan opsøge?

I en global og digitaliseret verden er it-sikkerhed vigtigere end nogensinde før. It-sikkerhed
er samtidig en stor udfordring for mange. Der
kommer hele tiden nye ting at forholde sig til.
Ransomware og phishing er blot nogle af hackernes effektive våben.

Udviklingsmøderne har en varighed af en time.
Forinden bliver der afholdt et forberedende
møde, hvor vi indkredser jeres udfordringer,
ligesom der vil være et opfølgende møde.

Stå I med et databrud, kan det få fatale konsekvenser. Men både teknologisk og organisatorisk er der heldigvis mange forebyggende
tiltag, I kan sætte i værk
Vi har sammensat et tværfagligt panel med
stærke ekspertiser indenfor it-sikkerhed, organisation og ledelse. De kan give dig faglig
sparring på relevante muligheder i netop din
virksomhed.

Panelet består af:
•

Simon B. Lauersen, phD og it-sikkerhedsarkitekt ved Alexandra Instituttet. Simon har flere års praktisk erfaring som konsulent samt
en dyb forståelse af både systemer, metoder og it-sikkerhed.

•

Holger Prip er virksomhedskonsulent ved Erhvervshus Midtjylland.
Han er ingeniøruddannet inden for data og elektronik, har en HD i
organisation og er særdeles sagkyndig inden for digitalisering og
it-sikkerhed.

•

Jens Foged er virksomhedskonsulent ved Erhvervshus Midtjylland.
Jens har ekspertviden indenfor teknologi, innovation og ledelse og
har mange års erfaring fra industrien som både leder og konsulent.

Tid og sted

Tilmelding og pris

Målgruppe

Kontakt

Dag 1
15. september 2020

Tilmeld dig ved at kontakte:

Du kan deltage, hvis du har
mellem 5-249 ansatte og
vækstambitioner for din SMV. Dit
CVR-nr. skal være over 3 år og
registreret i Region Midtjylland.

Laila Mariann Hansen
Erhvervshus Midtjylland
Tlf.: 30 73 96 30
lmh@erhvervshusmidtjylland.dk

Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Aarhus N - lokale ADA333

Laila Mariann Hansen
Erhvervshus Midtjylland
Tlf.: 30 73 96 30
lmh@erhvervshusmidtjylland.dk

Dag 2
22. september 2020

Der er begrænset antal pladser.

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Det er gratis for virksomheder
indenfor målgruppen at deltage.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Udviklingsmøderne er en del af
”Program for Virksomhedsudvikling”, administreret af Erhvervshus Midtjylland og finansieret af
Region Midtjylland.

