
                                                                                                   

Inbjudan till säkerhetsseminarium i Luleå 12-nov 2019 
 

Du som är behovsägare och köpare av säkerhetsrelaterade tjänster och produkter är inbjuden till ett 

seminarium för att träffa andra i samma situation, lära sig nytt och få orientering om trender inom säkerhet, 

samt få möjlighet träffa ett urval av olika bolag i regionen som arbetar med säkerhet i olika former.  

Datum: 12-nov 

Tid: kl 10-16 med lunch mellan ca 12-13. Var gärna på plats kl 9.50 

Lokal:  Hos Tieto på Magasinsgatan 8, 972 41 Luleå. Parkeringsmöjligheter finns i närheten  

Målgrupp för seminariet:  Behovsägare och köpare av säkerhetstjänster/produkter 

Begränsning: 50 st deltagare ur målgruppen, och max 2 från samma organisation (om det inte finns platser 

över). Vid stort intresse kommer en större lokal i närheten ordnas 

Lunch: Det blir en enklare lunch som bekostas av Combitech AB/Tieto. För speciella önskemål vid allergier 

eller dieter – maila det till John Lindström enligt nedan 

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/157241 

 

Agenda 

 10.00-10.10 - Intro och välkomnande av Combitech AB och Tieto (John Lindström och Pasi Hautamäki) 

 10.10-10.30 – Combitech AB, Ledningssystem för informationssäkerhet – hur kan ett sånt se ut och hur 

kan man koppla ihop IT med OT och MT i detta? (John Lindström) 

 10.30-11.00 – Tieto, Sårbarhetsscanning – varför behövs det och hur kan detta göras? (Leif Blocksjö) 

 11.00-11.30 - ROTE Consulting – PII/GDPR – Var är vi och var är vi på väg? (Fredrik Rehnström) 

 11.30-12.00 - Arctic Group – Identitetshantering och autentisering i webbmiljöer (Anders Ihs) 

 12.00-12.05 – LTU – Information om mastersprogrammet i informationssäkerhet – projektmöjligheter 

och examensarbeten (Martin Lundgren) 

 LUNCH och mingel 

 13.00-13.30 - Behaviosec – Autentisering med ”behaviometrics” – varför och hur? (Peder Nordström) 

 13.30-14.00 - W3IT – Praktisk säkerhet i OT-miljöer (Jonny Elvelin) 

 14.00-14.30 - ATEA – RPAs olika säkerhetsaspekter (Björn Jakobsson) 

 FIKA 

 14.45-15.15 - Nexus – Automatisering av identiteter för människor och saker (Johan Nylén/Daniel Hjort) 

 15.15-15.45 - ThingWave – Säker IoT-plattform för utveckling av nya applikationer på (Jens Eliasson) 

 15.45-16.00 - Sammanfattning 

 

Frågor: Se kontakt längst ned 

 

Välkomna 

John Lindström, Combitech AB  Pasi Hautamäki, Tieto 

john.lindstrom@combitech.se  073-4375776 pasi.hautamaki@tieto.com 070-2648278 
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