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veletrhy a konference

Restart veletrhu kybernetické bezpečnos-
ti it-sa se podařil. Zatímco loni bylo možné 
sledovat prezentace pouze online na platfor-
mě it-sa 365, letos ve dnech 12. až 14. října 
zamířili na výstaviště v Norimberku návštěv-
níci natěšení na živý kontakt s dodavateli pro-
středků pro zabezpečení informační techni-
ky. Podle závěrečné zprávy celkem 5 200 ná-
vštěvníků využilo příležitost si prohlédnout 
stánky 274 vystavovatelů z osmnácti zemí.

Právě v loňském roce prošlo zabezpečení 
informační techniky velkou zkouškou vzhle-
dem k tomu, kolik lidí pracovalo z domova. 
Průzkum digitální asociace Bitkom ukázal 
vzrůst celkových ztrát způsobených počíta-
čovou kriminalitou. Německým společnos-
tem vznikly v uplynulém roce ztráty ve výši 
223,5 miliardy eur v důsledku krádeží dat, 
průmyslové špionáže nebo sabotáže. To je 
více než dvakrát tolik než v posledním obdo-
bí průzkumu. Prostředky pro boj proti počíta-
čové kriminalitě patřily k důležitým exponá-
tům veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa.

Stánky veletrhu it-sa 2021 byly umístěny 
v nových halách 7 a 7A a v moderních pro-
storách přilehlého norimberského kongreso-
vého centra. Přímo na výstavišti byl vyhrazen 

Veletrh it-sa 2021 po roce zase naživo

prostor pro tři přednášková fóra, kde probí-
haly firemní prezentace i odborné přednášky 
a ukázky hackerských útoků. Odborná kon-
ference Congress@it-sa začala o den dříve, 
11. října, a vedle odborných přednášek na ak-
tuální bezpečnostní témata se na ní uskutečni-
lo také každoroční setkání pracovníků IT bez-
pečnosti z německých států a obcí.

„Veletrh it-sa 2021 byl velkým úspěchem: 
Jak se za současných okolností očekávalo, udá-
lost byla menší než ta minulá, ale stále vel-

mi účinným marketingovým 
nástrojem pro zúčastněné spo-
lečnosti,“ konstatoval Frank 
Venjakob, ředitel it-sa.

Díky digitální platformě 
it-sa 365, která byla předsta-
vena v loňském roce, je ješ-
tě nyní možné sledovat mno-
ho přednášek a prezentací na 
konferenci a odborných fó-
rech. Mezi nimi stojí za to po-
slechnout si také hlavní před-
nášku (keynote) od vizioná-
ře IT Chrise Boose o tom, že 
umělá inteligence ukončí prů-
myslovou éru (itsa365.de/en/

special-keynote). Boos se domnívá, že systé-
my schopné nezávislého rozhodování nejen-
že vyvolávají etické, morální a právní otáz-
ky, ale jsou též výzvou pro výzkum a vývoj 
bezpečnosti IT.

Další ročník veletrhu it-sa proběhne 25. až 
27. října 2022, MPO ČR zde bude organizo-
vat společnou expozici českých firem. Zá-
jemci se mohou hlásit u zástupce pořadatele 
info@proveletrhy.cz.
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Obr. 1. Společný stánek start-upů na veletrh u it-sa 2021

Vyrostli jsme z rodinné 
firmy v celosvětového 
dodavatele

Díky komplexnímu 
informačnímu systému. 
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