Penge kan købe meget, men ikke den totale it-sikkerhed for virksomheden.
For det er ikke længere nok med panser og palisader som i gamle dage.
Sikkerheden er rykket ind på direktionsgangen, fordi den også handler
medarbejdernes adfærd i hverdagen.

Rightsizing IT
IT er blevet et komplekst landskab med mange variabler, og det stiller
krav til IT-afdelingen: Forretningen kræver en høj grad af sikkerhed, hurtig

KOMPE TER A
SolutionsDay 2016

reaktionsevne og nye services. Brugerne kræver mobilitet, frihed i arbejdet

De fleste beslutningstagerne har indset, at sikkerhed kan købes for dyrt,
hvis det sker på bekostning af virksomhedens agilitet. Så hvordan finder
man balancen? Første skridt er at deltage på Kompetera Solutions Day,
hvor vi spørger: Fæstning eller forretning?

Målet er klart: Rightsizing Security

og adgang til data. Budgettet kræver mådehold og rettidig omhu.
Samtidig har vi et paradigmeskifte, hvor stadigt flere services, applikationer
og faciliteter flytter i skyen. Det er derfor afgørende at koble det bedste

FÆSTNING ELLER FORRETNING? IT
ing

fra cloud computing med fordelene ved en stærk, fysisk infrastruktur.
Facitlisterne er afskaffet, men man skal stadig opnå resultater.

Vi stiller skarpt på tidens trusselsbillede

I krydsfeltet finder du KOMPETERA, som tilbyder skalérbare hybridløsninger
og det bedste fra to verdener. Vi kalder det Rightsizing IT, fordi
hver virksomhed er unik og kræver sin helt egen løsning. Noget hører til
i datacentret. Andre ting i skyen. Vi har spændvidden til at skabe sammenhæng

Det ændrede trusselsbillede kræver en ny tilgang til datasikkerhed. Hvor det tidligere var nok at opprioritere bevogtningen af

i din IT og tænke fremtiden ind i nutiden.

hegnet, har medarbejdernes adfærd, skygge-it, tredjepartsløsninger og meget mere overhalet indenom. Rightsizing Security

Start med at tilmelde dig SolutionsDay 2016 og se forskellen – eller kontakt

handler om at tilpasse sig den nye virkelighed.

os på telefon 3948 4800 for en uforpligtende præsentation

Vejen til målet følger fem spor …
Kompetera Solutions Day 2016 stiller skarpt på tidens trusselsbillede og kommer med bud på, hvordan du finder den rette balance
mellem den bedst mulige sikkerhed og den størst mulige agilitet. Lars Jacobsen er moderator, leder slagets gang og samler
trådene fra dagens fem spor.
Carsten Weis fra Kompetera og Lars Jacobsen fra Computerworld, giver bolden op til de tre keynote speakers, der pinpointer
brændende problemstillinger og mulige strategier:
1) Trusselsbillederne – defineret af hackerne
– Kim Elgaard , Solution Specialist, Arrow ECS Denmark A/S
2) Skrækhistorier fra den virkelige verden
– Jakob H. Heidelberg, CEO, Security Advisor, stifter af Improsec ApS
3) Medarbejdere, organisation og ledelsesansvar
– Martin Brogaard Nielsen, Senior it-audit director, partner, CEO and compliance professional at REVI-IT
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Indskrivning og morgenmad

09.00 09.05

Velkomst v. Carsten Weis og Lars Jacobsen

Carsten Weis fra Kompetera og Lars Jacobsen fra Computerworld giver bolden op til de tre keynote speakers, der pinpointer brændende problemstillinger og mulige strategier
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09.05 10.00

Keynotes – Kim Elgaard, Arrow ECS | Jakob H. Heidelberg, Improsec ApS | Martin Brogaard, REVI-IT

10.00

10.15

Pause - Messestandene er åbne
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10.15

11.00

Nimble storage predictive flash/demo af High
Availability, Storage Replica med Windows Server 2016
Få en introduktion til Nimble storage predictive flash
platform, Leader i Gartners Magic Quadran samt en demo
af "infosight", deres unikke Big Data Analytics værktøj
som proaktivt kan se og rapportere om flaskehalse i
din infrastruktur helt fra applikation, host og netværk til
storage via din egen cloudportal. Kompetera og Nimble
viser endvidere en demo på high availability Storage
Replica med Windows Server 2016 på Nimblestorage.

– Jakob H. Heidelberg, CEO,
security advisor, stifter af
Improsec ApS

3) Medarbejdere,
organisation og
ledelsesansvar
– Martin Brogaard Nielsen,
Senior it-audit director,
partner, CEO and compliance
professional at REVI-IT

11.30

Pause - Messestandene er åbne

11.30

12.15

Den lige vej til Composable Infrastructure
Med HPE OneView, som omdrejningspunkt for
Composable infrastructure, kan datacentre migrere til
næste generation datacentermodel med Fluid ressource
pools, Unified API og kombinerbar Infrastruktur, der
opfylder alle tænkelige krav til hurtigere, mere åben og
fleksibel infrastruktur – opereret med samme lethed som
en traditionel cloudservice!
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11.00

Introduktion til Microsoft Windows Server 2016
Overview session med fokus på forbedringer i Windows Server 2016,
Storage, Netværk, Opgradring, Nano Server, Hyper-V, Sikkerhed, og
hvorfor man skal gå i gang nu og bestemt ikke må vente.
Speaker: Flemming Riis

Ransomware, genskab eller betal?
Lær hvordan man nemt kan genskabe vigtig forretningsdata, hvis man
bliver ramt af Ransomware.
Hør eksempler på kunder som har sikret sig hos Kompetera, med en
løsning som både dækker Offsite data, Offline data samt Disaster
recovery. Forstå pris og værdi af en offsite/offline backup løsning hos
Kompetera, baseret på Veeam.

Persondata lovgivning
Rigtig mange virksomheder famler i blinde, når vi taler
beskyttelse af personoplysninger. I løbet af 2-3 år vil den
nye Persondataforordning medføre markante stramninger af
reglerne for, hvordan personoplysninger skal håndteres. Der
vil ydermere blive udstedt store bøder, hvis reglerne bliver
overtrådt. Hør REVI IT´s bud på, hvordan de nye regler kan
implementeres hensigtsmæssigt i IT-organisationerne.

Speaker: Martin Plesner-Jacobsen (Veeam),
Patrik Priess (Kompetera),
Michael Viehweg (IT Manager)

Speaker: Martin Brogaard Nielsen, REVI IT

Airwatch
Med VMware Airwatch har Mobile Device Management aldrig været
nemmere, mere effektivt og sikkert. Den simple adgang til enterprise
applikationer, sikkerhed for virksomhedens data og muligheden for
mobil produktivitet, gør Airwatch til markedets bedste og mest sikre
løsning.

Katastrofale sårbarheder i infrastrukturen
Improsec ApS foretager bl.a. uvildige og angrebsbaserede
vurderinger af Active Directory miljøer, Windows infrastrukturer
og adgangskodeanvendelse i danske virksomheder.

Speaker: Helle Mørup, VMware

På sessionen gennemgås nogle af de teknikker og værktøjer
der anvendes under disse analyser, og der gives råd til
hvordan typiske fejlkonfigurationer og sårbarheder imødegås,
således at infrastrukturens modstandsdygtighed optimeres.

Speaker: Jørgen Møller Caspersen, HPE
Speaker: Jakob H. Heidleberg

12.15

13.00

Frokost - Messestandene er åbne

13.00

13.45

Fortinet ATP & Security Fabric
Med hastigt stigende ændringer i malware mønstre og
angrebspunkter, bliver beskyttelse anno 2016 endnu
mere komplekst, hvorfor en dedikeret ATP-rammestruktur
bliver af afgørende nødvendighed. Fortinet dykker ned
i strukturen, og peger på de centrale pro- og reaktive
komponenter, bl.a. indeholdt i det netop lancerede”
Security Fabric”, som sikrer højeste niveau for både lokal
og global intelligens, for højest mulige sikkerhedsniveauer.
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2) Skrækhistorier fra den
virkelige verden

Speaker: Peter Glenstrup, Nimble storage
og Flemming Riis

VMware vSAN. på Lenovo server
VMware vSAN 6.2 sikrer det bedste grundlag for et fuldt software
defineret datacenter og giver en utrolig simpel, hyperconverged
storage løsning, designet og optimeret til en VMware vSphere
infrastruktur.
vSAN 6.2 har nye features som stretched cluster, deduplication,
compression, erasure coding and QoSalt, som gør at vSAN er
den bedste storage løsning til at køre kritiske applicationer i det
virtualiserede miljø.

Drift og hosting i virkeligheden
Kom og hør den rigtige historie om Kompetera's overtagelse af hosting
og drift for R82 på en All Inklusive aftale med 24/7 first line support til
hele verden.
R82 Infrastructure Manager Jens Ølsgaard kommer og fortæller om,
hvorfor R82 valgte Kompetera og hvordan det efterfølgende er gået.

Netværksovervågning for professionelle
Paessler vil vise og forklare, hvordan overvågning garanterer
sikkerheden, ved at holde øje med hele it-infrastrukturen og
hvordan man bliver opmærksom på lurerne problemer og
farer. Fokus på at minimere nedetid. PRTG vil øge oppetiden
af alle vigtige it-systemer, ved at levere proaktiv alarmering
på usædvanlige system data og forestående potentielle
hardware- eller båndbredde fiaskoer.

Speaker: Carsten Lindsted, Torben Bruun og Jens Ølsgaard R82
Speaker: PAESSLER

Speaker: Morten Bonde, Fortinet
Speaker: Lenovo og VMware

13.45

14.15

Pause - Messestandene er åbne

14.15

15.00

Mobile Phones trends and directions
Lenovo er indbegrebet af innovation på meget højt plan –
ikke alene som verdens førende PC-leverandør, men også
som en stadig stærkere spiller på Datacenter markedet og
nu også på smartphone markedet.
Hør om Lenovo´s spændende samarbejde med Google.
Hør om de banebrydende Moto Z modeller med Moto
mods, hvor telefoner kan udbygges med f.eks. ekstra
batteri, højtalere, kamera m.m. Hør også om Lenovo Phab
2 Pro, der er verdens første mobiltelefon med Googles
Tango.
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– Kim Elgaard, Solution
Specialist, Arrow ECS
Denmark A/S

Speaker: Morten Gransøe, Aruba

Hvordan balancerer vi datasikkerhed og forretningsbehov i den
nye verdensorden
IT-infrastrukturen i de fleste virksomheder er imidlertid så
fragmenteret, at det er nødvendigt med en mere holistisk tilgang
til sikkerhed. Og med sammenlægningen af CensorNet og SMS
PASSCODE er det netop hvad den nye produktportefølje bringer
til bordet. Hør bl.a. om Unified Security Service, som giver en
360 graders sikkerhedsløsning, der sætter IT-afdelingen tilbage i
førersædet.

Indlægget er på engelsk

Manage and protect the world’s data
Fra IT-afdeling til ”Broker of services”
NetApp er i dag verdens største dedikerede storage og data
management producent. Vi ser 4 primære drivere i markedet: Hybrid
Cloud, Integrated Solutions, Flash samt Software Defined Datacenter.
Hør om NetApp´s stringente fremtidsvision.
Speaker: NettApp

Infrastrukturskift for at sikre forretningen bag fæstningen
- Arista switche
Chr. Hansen valgte, ved etablering af helt nye proceslinjer
i Roskilde, at begynde totalt forfra i netværksinfrastruktur
designet for at skabe en holdbar og fremtidssikker løsning.
Det vil sige, sikre størst mulig oppetid, holde højeste
sikkerhedsniveau mod ubudne gæster, og samtidig få funderet
en ny, mere simpel og mere effektiv O&M med SDN samt
virtualisering. Alt dette imens benene stadig bevares på jorden:
”all-over cost efficiency”

Speaker: David Hald, CensorNet
Speaker: Per Helsbøl, IT Infrastructure Architect – Global IT fra
Chr. Hansen A/S
Eddy Krage, Sales Engineer, Denmark

Speaker: Flemming Mærthens, Lenovo

15.00

15.15

Pause - Messestandene er åbne

15.15

16.00

Immersive computing og 3D driver fremtiden
Flere fremtidsforskere og professorer spår og taler om den
fjerde industrielle revolution: Der er ingen tvivl om at 3D
kommer til at spille en massiv rolle overalt i fremtiden.

Microsoft Software Defined Storage på Lenovo
Demo af Storage Spaces Direct i Windows Server 2016, næste
evolution af Storage fra Microsoft. Redudant storage på tværs af
servere ved lokale diske og netværk.

Automatisk sikkerhed i et Hybrid Cloud miljø
Overvejer man at benytte cloud som en del af sin datacenter
infrastruktur? Så vil Trend Micro introducere dig til mulighederne for at
gøre dette på en sikker måde, med automatisering i fokus.

Kom og hør bud på hvordan 3D, Collaboration og
immersive computing bliver tænkt ind i HP Workstations,
og hvilke oplagte rationaliseringsgevinster det giver din
organisation.

Speaker: Per Johnstrøm, Lenovo og Flemming Riis

Speaker: Jesper Mikkelsen, Trend Micro
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1) Trusselsbillederne –
defineret af hackerne
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Se hele programmet og tilmeld dig på
www.solutionsday.dk

Øg produktiviteten og sikkerheden på tværs af
medarbejderdevises med ARUBA fra HPE
Hør hvordan Hewlett Packard Enterprises netværksløsninger fra
Aruba øger mobiliteten og produktiviteten på arbejdspladsen, ved at
tilpasse sig intelligent og dynamisk til de services og applikationer,
som medarbejderen har brug for. Hør også hvordan du kan få en unik
indsigt i brugeradfærden i dit netværk, styre sikkerheden og levere
nye services som f.eks. indendørs navigation og apps for en bedre
brugeroplevelse.

Internet of Things - i virkeligheden
Alle taler om Internet of Things, men hvad er IoT i
virkeligheden? Årets buzzword har trukket mange overskrifter
og været emne for mange konferencer, men hvad sker der
egentlig, når vi skal være mere praktiske? Hør hvordan IoT
ser ud i virksomhedens perspektiv, hvilke udfordringer vi ser i
forhold til arkitektur og processer, hvad blockchain nu har med
IoT at gøre, og hvordan drømmeplatformen ser ud.
Speaker: Kim Eshreich, IBM

Speaker: Lars Larsson, HP

16.00

16.30

Afslutning, demo på livehacking og lodtrækning v. Carsten Weis, adm. direktør Kompetera og Kim Elgaard, Arrow ECS Denmark A/S

16.30

17.00

Kolde forfriskninger og networking.

