
Už druhá bezpečnostní konference 
Scada/ICS Security, která je součástí 
mezinárodního projektu Future Forces 
Forum, se uskutečnila v Praze. Konfe-
rence má dlouhodobé ambice řešit sou-
časné i budoucí hrozby, sledovat trendy 
a určovat správný směr dalšího rozvoje 
v této oblasti.

Atraktivní program doplněný inten-
zivním networkingem během konferenč-
ních přestávek včetně večerního spole-
čenského setkání spolu s řadou zástupců 
IT a OT průmyslu, státních institucí, 
vědy a výzkumu přinesl účastníkům 
mnoho zajímavých informací, nových 
přístupů, kontaktů a také obchodních příležitostí. Všechny přednášky uvolněné ke zveřejnění nalez-
nete ke stažení na webových stránkách konference.

Úterý 28. ledna
Chcete vědět vše o dopadech AI a 5G na pod-
nikání? Jak máte nastupujícím technologiím 
přizpůsobit bezpečnost? Přijďte na VPGC 
Forum 2020: Strategie kybernetické bezpeč-
nosti v době AI a 5G.
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Na konferenci se mimo jiné budou  probírat 
reálné možnosti technologií AI a 5G, pozitivní 
a negativní dopady AI a 5G na kybernetickou 
bezpečnost či jaké aktivity může AI převzít od 
lidí a jak může zvýšit jejich produktivitu.

Více informací a registrace na forum.vpgc.com.

Pf 2020
Do nového roku bez spechu a stresu
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