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Välkommen till Madison Event – IT Risk & Compliance

Inom IT sker det en kontinuerlig ökning av externa och interna lagar och regler som måste 
följas, samtidigt som det blir allt mer komplext att hantera och bedöma verksamhetens 
IT-risknivåer. Med implementeringen av GDPR-förordningen i svensk lagstiftning för 
dörren blir vikten av att ha rätt kunskap och verktyg på plats allt mer avgörande för alla 
verksamheter.

Frågan om huruvida verksamheter följer regelverk på ett korrekt sätt har kommit allt mer i 
fokus senaste tiden. Det visar på att det blir allt viktigare att ha rätt verktyg och kompetens 
för att hantera rådande förutsättningarna på marknaden. Under dagens konferens har 
vi samlat ledande lösningsleverantörer som tillsammans kommer att belysa de senaste 
trenderna och nyheterna inom området. Som deltagare kommer ni få ta del av många 
användbara tips och nyttiga insikter som är relevanta för ert arbete.

Välkommen till en lärorik dag!

Ur dagens program 
n Skapa kontroll med SIEM-lösningar

n Hur tredjepartslösningar påverkar compliance

n GDPR i praktiken 

n Fildelning i samband med GDPR

www.madison-event.se



08:30 – 09:00 Registrering och mingel i utställningen med frukost

09:00 – 09:15 Välkomna – Inledning 

09:15 – 10:00 Etablera insyn och kontroll med SIEM  
Henrik Berggren, Logpoint & Jonas Rendahl, Information Security 
Officer, Essity (f.d. SCA)

10:05 – 10:40 GDPR, Third Party Access and Priviliged Account Security  
Andreas Nordenadler, CyberArk

10:40 – 11:05 Kaffepaus

11:05 – 11:55 Third Party Governance and Risk Management: 
Overcoming the threats and uncertainty  
Kristian Park & Marcus Sörlander, Deloitte

11:55 – 13:00 Lunch och mingel i utställningen

13:00 – 13:45 How Citrix ShareFile can help you with your GDPR efforts 
Rob Sanders, Citrix

13:50 – 14:30 Modererad Q & A

Agenda



Huvudpartner

En väl fungerande SIEM lösning är en förutsättning för företag och organisationer att leva upp till de 
kommande GDPR kraven. LogPoint, pionjär inom SIEM området, är ett europeiskt företag med kontor i 
Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Schweiz och England. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn och man har 
idag drygt 130 anställda.

 

LogPoint introducerades på marknaden 2008 som den första och idag enda Europeiska SIEM leverantören. 
LogPoint har över 100 utvecklare, specialiserade på SIEM som säkerställer leverans av en marknadsledande 
lösning. LogPoint används idag av många stora organisationer för att samla in, analysera och monitorera 
data. Monitoreringen innefattar applikationer, databaser och infrastruktur samt tillgångar i form av data, 
produktionssystem och säkerhetslösningar.
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Citrix strävar efter att förbättra en värld, där 
människor, organisationer och saker är säkert 
kopplade och tillgängliga för att möjliggöra det 
extraordinära. Citrix teknologi gör världens appar 
och data säkrare och mer lättillgängliga, så att 
människor kan arbeta var som helst och när som 
helst. Citrix erbjuder en komplett och integrerad 
lösningsportfölj inom ”Workspace-as-a-Service”, 
applikationsleverans, virtualisering, mobilitet, 
nätverksleverans och fildelning som möjliggör 
för IT att erbjuda sina användare säker tillgång till 
kritiska system via molnet eller on-premise oavsett 
enhet eller plattform. Med en omsättning 2016 
på 3,42 miljarder dollar, används Citrix av mer än 
400 000 organisationer och mer än 100 miljoner 
användare världen över. Läs mer på www.citrix.se

CyberArk is the trusted expert in privileged 
account security. Designed from the ground up 
with a focus on security, CyberArk has developed 
a powerful, modular technology platform that 
provides the industry’s most comprehensive 
Privileged Account Security Solution. Each product 
can be managed independently or combined for 
a cohesive and complete solution for operating 
systems, databases, applications, hypervisors, 
network devices, security appliances and more.

With offices and authorized partners worldwide, 
CyberArk is trusted by the world’s leading 
organizations – including 40% of the Fortune 
100 companies – to protect their highest‐value 
information assets, infrastructure and applications. 
CyberArk´s privileged account security solution is 
used by companies of all sizes and in all industries 
around the globe.
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Tack och välkommen åter till

Madison Event.  
Läs mer om våra kommande konferenser på 

www.madison-event.se
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