Security
Divas 2018
Security Divas er en konferanse
om informasjonssikkerhet
for og med kvinner
Konferansen arrangeres av Norsk senter for informasjons
sikring (NorSIS). NorSIS bevisstgjør om trusler, opplyser om
tiltak og påvirker til gode holdninger innen informasjons
sikkerhet. NorSIS er et uavhengig organ som ønsker å
gjøre informasjonssikkerhet til en naturlig del av hverdagen.
NorSIS ønsker å ta vare på og forsterke sikkerhetsmiljøet
med flere damer og bidrar på denne måten til nettverksbygging og faglige innspill til alle som er – eller ønsker å
være involvert i informasjonssikkerhet.
Agendaen byr på mange spennende og ulike vinklinger
innen informasjonssikkerhet.
Velkommen!

18.–19. januar 2018
Quality Strand Hotel
Gjøvik

Torsdag 18. januar
TID

FOREDRAG

FOREDRAGSHOLDER

1200–1215

Velkommen

Christine Korme, Direktør digitalisering og
fornying i Abelia

1215–1300

Securing the Industrial Internet of Things:
a roadmap

Gisele Widdershoven, Senior Manager ICS/
IoT i Accenture

1300–1330

Cybersikkerhet – kompleksiteten i møtet
mellom teknologi, organisasjon og politikk

Lene Bogen Kaland, Seksjonssjef i NSM

Lunsj fra 11:00

Pause
Spor 1: Det digitale samfunnet
1400–1430

Hvordan styrke datasikkerheten i tingenes
internett?

Gro Mette Moen, Seniorrådgiver i
Forbrukerrådet

1435–1505

Fremtidens svindeltyper

Isabel Quiroga Arkvik, Fraud management,
Nordea

1510–1540

Digitale sertifikater og nettsteder –
Hvorfor bør nettstedet du besøker være
sikret med et SSL/TLS-sertifikat?

Lise Ringvold Kristoffersen, Produkteier SSL/
TLS i Buypass

Spor 2: Teknologi og utvikling
1400–1430

Med DNS for et sikrere internett

Magni Onsøien, DNS-ekspert

1435–1505

Sikkerhetsvarsler i en stadig mer
komplisert verden

Kari Asheim, Nettverksarkitekt i Cisco

1510–1540

Sikkerhet i innovasjonsprosesser

Mari Grini, Business Security Officer Telenor
Digital

Workshop med diskusjon i grupper.
Tema TBD

NorSIS

Ledelse i digitaliseringens tid

Silvija Seres, Teknolog og investor

Pause
1600–1700
Pause
1900–2000

Velkomstdrikk kl 18:45
Middag kl 20:00

Fredag 19. januar
TID

FOREDRAG

FOREDRAGSHOLDER

0900–0930

Dark Room - internettrelatert
etterforskning

Etterforsker i Operasjon Dark Room,
Politiet

0930–1000

Nødnett - når det du arbeidet
samvittighetsfullt med blir førstesidestoff

Nina Myren, Avdelingsdirektør,
Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap

1020–1055

Et praktisk foredrag om GDPR – erfaringer
fra landets største prosjekter

Eva Jarbekk, Advokat og partner i Schjødt

1055–1130

Veggene har ører - i likhet med
termometeret og strømmåleren

Margrete Raum, Leder i KraftCert

1145–1215

Ungdom og digital sikkerhetskultur
– hvem er fremtidens cybereksperter?

Peggy S. Heie, Adm. dir. i Norsk Senter for
Informasjonssikring

1215–1230

Avslutning

Pause

Pause

Lunsj
Tog kl 13:27

Kontakt
For spørsmål og nærmere informasjon:
tonje vik jevard

anne skeidsvoll granli

Mobil: 986 01 003

Mobil: 957 61 913

E-post: tonje@norsis.no

E-post: anne@norsis.no

Praktisk informasjon
Overnatting

Påmelding
Hele konferansen:		

4970,- eks mva

Dag 1 med middag:		

3550,- eks mva

Dag 1 uten middag:		

2750,- eks mva

Dag 2:

2750,- eks mva

		

Meld deg på her:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5083330&sid=jEpvGK6Gov

Frist for påmelding: 11. januar (husk egen frist
for rombestilling på konferansehotellet)

Transport
Med bil: Det er en stor parkeringsplass på
Mjøsstranda, 150 meter fra hotellet. Rett bak
hotellet er det parkering mot betaling på automat i parkeringshus.
Med tog: Togstasjonen ligger et steinkast unna
hotellet, og det går tog mellom Oslo og Gjøvik
ca. annenhver time. Det går tog fra Oslo kl. 09:02
som ankommer Gjøvik kl. 10:59, og fra Gjøvik kl.
13:27 som ankommer Oslo kl. 15:30
Med buss: Bussene stopper ved togstasjonen, og
det går buss fra blant annet Moelv, Hamar og
Lillehammer.
Med fly: Fra Oslo Lufthavn går det flybuss til
Gjøvik kl. 09.35, som er fremme kl. 11.16.

Konferansen holdes på Quality Hotel Strand
Gjøvik. Hotellet ligger midt i Gjøvik, 200 meter
fra skyss- og j ernbanestasjonen. Tlf. 61 13 20 00.
Overnatting bestilles og betales av hver enkelt
deltaker. Det tas forbehold om rom til alle på
konferansehotellet.
Frist for bestilling av rom: 5. januar 2018
Hvis man ønsker å bo på konferansehotellet løn
ner det seg å være tidlig ute. Sen bestilling kan
gi rom på Comfort Hotel Grand dersom alle rom
på Strand er opptatt. Grand ligger i nærheten.
Oppgi «Divas» som referanse når du bestiller.
Hvis du ønsker behandling i Spa-avdelingen kan
du bestille time samtidig. Spa er for øvrig åpen
uten spesielle avtaler hvis du bare vil inn for å
slappe av.

Samarbeidspartnere

