
	  
	  
	  
	  

PROGRAM	  

ONSDAG	  14	  OKTOBER	   	   TORSDAG	  15	  OKTOBER	  
10.30	  –	  11.30	   Registrering	  och	  kaffe	  
	  

	   8.30	  –	  9.20	   Secmaker	  
	  

11.30	  –	  11.40	   Konferensen	  inleds	  i	  	  
	   hörsalen	  

	   9.30	  –	  10.20	   Breakouts	  
	   -‐	  Netsecure	  
	   -‐	  InfraSight	  Labs	  
	   -‐	  Aerohive	  

11.40	  –	  12.30	   Raytheon/	  
	   Websense	  

	   	   10.20	  –	  11.00	   Kaffe	  och	  mingel	  i	  
	   partnerloungen	  

12.30	  –	  13.30	   Lunch	  och	  mingel	  i	  
	   partnerloungen	  

	   11.00	  –	  11.50	   Breakouts	  
	   -‐	  Micro	  Focus/Novell	  
	   -‐	  Nexus	  
	   -‐	  Enfo	  Zipper	  

13.30	  –	  14.20	   Breakouts	  
	   -‐	  Netsecure	  
	   -‐	  InfraSight	  Labs	  
	   -‐	  Aerohive	  

	   12.00	  –	  12.50	   Micro	  Focus/NetIQ	  

14.30	  –	  15.20	   Breakouts	  
	   -‐	  Micro	  Focus/Novell	  
	   -‐	  Nexus	  
	   -‐	  Enfo	  Zipper	  

	   12.50	  –	  13.00	   Avslutning	  

15.20	  –	  16.00	   Kaffe	  och	  mingel	  i	  
	   partnerloungen	  

	   13.00	  –	  	   Lunch	  och	  avresa	  

16.00	  –	  16.50	   Citrix	  
	  

	   	  

16.50	  –	  17.00	   Summering	  av	  dag	  1.	  
	  

	   Mer	  information	  om	  föreläsningarna	  på	  
följande	  sidor!	  

17.00	  –	  17.30	   Inspirationsföredrag	  
	   Office365	  

	   	  

17.30	  –	  	   Mingel	  med	  aktivitet	  i	  	  
	   partnerloungen	  

	   	  

19.00	   Gemensam	  middag	   	   	  

PARTNERS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Teknikdagarna	  2015	  
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Mobila	  arbetsplatser	  
Tillhandahåll	  program,	  filer	  och	  tjänster	  friktionsfritt	  till	  alla	  användare,	  på	  alla	  
enheter,	  över	  alla	  nätverk.	  Låter	  enkelt	  eller	  hur?	  Anställda	  idag	  förväntar	  sig	  
att	  kunna	  utföra	  arbete	  utanför	  kontoret	  på	  valfri	  enhet,	  samtidigt	  som	  it-‐
avdelningen	  kämpar	  med	  de	  nya	  utmaningar	  inom	  säkerhet	  och	  administration	  
som	  detta	  innebär.	  Citrix	  är	  på	  plats	  för	  att	  prata	  om	  hur	  mobila	  
arbetsplatsappar	  och	  leveransinfrastruktur	  kan	  hjälpa	  organisationer	  att	  
möjliggöra	  en	  it-‐baserad	  arbetsmiljö	  med	  högre	  produktivitet,	  bättre	  säkerhet,	  
enklare	  arbetsflödan	  och	  minskade	  omkostnader.	  	  
	  
Talare:	  Peter	  Söderholm,	  Senior	  Manager	  System	  Engineer,	  Nordics	  
	  
Citrix	  är	  marknadsledande	  inom	  virtualisering,	  mobilitet,	  nätverk	  och	  molnlösningar.	  Citrix	  
vision	  för	  det	  mobila	  kontoret	  är	  att	  vi	  kan	  arbeta	  säkert	  när	  som	  helst	  och	  var	  som	  helst,	  
oavsett	  vilken	  typ	  av	  enhet,	  programvara,	  app	  eller	  nätverk	  vi	  använder.	  Citrix	  används	  av	  
mer	  än	  330	  000	  organisationer	  och	  mer	  än	  100	  miljoner	  användare	  världen	  över.	  Läs	  mer	  på	  
se.citrix.com	  
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Pulsen	  Control	  ID	  –	  en	  Identitet	  och	  behörighetstjänst	  med	  
många	  möjligheter	  
Vi	  kommer	  att	  visa	  och	  demonstrera	  Pulsen	  Control	  ID	  som	  är	  en	  helt	  ny	  
molnbaserad	  tjänst	  för	  identitets-‐	  och	  behörighetshantering.	  Tjänsten	  är	  enkel	  
att	  ansluta	  och	  lätt	  att	  växa	  i.	  Tjänsten	  innehåller	  funktioner	  som:	  
Identitetsfunktioner:	  Integration	  mot	  elev-‐	  och	  HR-‐system,	  självservice	  och	  
workflow,	  smarta	  mailnotifieringar,	  kopplingar	  till	  AD,	  mail,	  växel,	  Google,	  
Office	  365,	  HSA	  och	  kommunala	  verksamhetssystem.	  	  Accessfunktioner	  som:	  
Single	  Sign	  On,	  Skolfederation/SAMBI	  och	  valfria	  autentiseringsmetoder.	  
Loggning	  och	  revisioner	  av	  behörigheter.	  
	  
Talare:	  Tobias	  Ljunggren	  –	  IAM	  arkitekt,	  Per	  Rasck	  –	  Tjänsteansvarig  
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Insight	  in	  data	  stealing	  APT’s	  and	  why	  we	  need	  defenses	  to	  
be	  multi-‐layered.	  
Modern	  day	  attacks	  are	  sophisticated	  and	  multilayered.	  Typically	  they	  follow	  a	  
chain	  that	  can	  hold	  up	  to	  seven	  stages.	  During	  this	  presentation	  we	  will	  explain	  
each	  of	  these	  7	  stages	  and	  why	  one	  needs	  a	  defense	  strategy	  that	  can	  break	  
any	  of	  these	  attack	  vectors.	  This	  will	  increase	  the	  odds	  of	  stopping	  APT’s	  
successfully!	  Why	  do	  we	  bother	  stopping	  attacks	  in	  the	  first	  place?	  Who	  are	  our	  
opponents?	  What	  has	  changed	  over	  the	  last	  years	  in	  the	  threat	  landscape?	  
These	  are	  the	  questions	  we	  will	  answer.	  	  
	  
Talare:	  Mark	  Bloemsma,	  Consulting	  Systems	  Engineer,	  Raytheon|Websense	  
	  
Websense,	  Inc.	  is	  a	  global	  leader	  in	  protecting	  organizations	  from	  the	  latest	  cyber-‐	  attacks	  
and	  data	  theft.	  Websense	  TRITON®	  comprehensive	  security	  solutions	  unify	  web	  security,	  
email	  security,	  mobile	  security	  and	  data	  loss	  prevention	  (DLP)	  at	  the	  lowest	  total	  cost	  of	  
ownership.	  More	  than	  11,000	  enterprises	  rely	  on	  Websense	  TRITON	  security	  intelligence	  to	  
stop	  advanced	  persistent	  threats,	  targeted	  attacks	  and	  evolving	  malware.	  	  
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Inloggning	  i	  en	  molnbaserad	  värld	  
I takt	  med	  att	  fler	  system	  läggs	  i	  externa	  moln	  ökar	  kraven	  på	  säkra	  
inloggningslösningar.Vi	  visar	  hur	  befintliga	  investeringar	  i	  smarta	  kort	  kan	  
användas	  även	  mot	  externa	  moln.	  
	  
Talare:	  Jonas	  Öholm,	  SecMaker	  AB 
	  
SecMaker	  är	  Nordens	  ledande	  leverantör	  av	  smartkortbaserade	  säkerhetslösningar	  till	  
företag,	  myndigheter	  och	  organisationer.	  Våra	  lösningar	  skyddar	  och	  säkerställer	  
information,	  system	  och	  datatrafik	  hos	  över	  en	  miljon	  företagsanvändare	  i	  Norden.	  Med	  15	  
års	  erfarenhet	  av	  integration	  i	  komplexa	  miljöer	  har	  vi	  en	  unik	  spetskompetens	  inom	  PKI	  och	  
smarta	  kort.	  
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Administrera	  molntjänster	  Microsoft	  Azure	  och	  Office	  365	  
via	  självbetjäning	  
Enfo	  visar	  hur	  man	  med	  hjälp	  av	  självbetjäningsportalen	  ZervicePoint	  smidigt	  
kan	  administrera	  molntjänster	  som	  tex	  Microsoft	  Azure	  och	  Office	  365.	  
På	  detta	  sätt	  kan	  man	  låta	  användare	  beställa	  molntjänster	  som	  användarens	  
chef	  attesterar	  innan	  beställningen	  läggs	  hos	  Microsoft.	  
Med	  ZervicePoint	  bygger	  man	  enkelt	  tjänster	  mot	  olika	  molnsystem	  och	  vi	  visar	  
på	  vårt	  pass	  hur	  smidigt	  och	  snabbt	  detta	  kan	  gå.	  
	  
Talare:	  Karl-‐Johan	  Enlund	  eller	  Mikael	  Svennungsson	  
	  
Enfo	  Zipper	  jobbar	  med	  lösningar	  och	  tjänster	  för	  att	  göra	  anställda	  mer	  effektiva	  i	  sin	  
vardag.	  En	  komponent	  i	  detta	  är	  produkten	  ZervicePoint	  –	  en	  plattform	  för	  självbetjäning	  
som	  fokuserar	  på	  att	  kunden	  på	  egen	  hans	  enkelt	  skall	  kunna	  bygga	  tjänster	  för	  
självbetjäning.	  ZervicePoint	  har	  ett	  modernt	  och	  användarvänligt	  gränssnitt	  för	  både	  
användare	  och	  utvecklare.	  ZervicePoint	  finns	  både	  som	  molntjänst	  och	  som	  produkt	  som	  
installeras	  i	  kundens	  egen	  miljö.	  
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Koll	  och	  kontroll	  på	  din	  IT	  –	  Det	  tjänar	  du	  på!	  
vScope	  gör	  det	  enkelt	  att	  skaffa	  sig	  koll	  och	  kontroll	  på	  hela	  sin	  infrastruktur,	  
oavsett	  vilka	  plattformar	  som	  används.	  Privat,	  publikt,	  hybrid	  eller	  outsourcat?	  
I	  vScope	  finns	  det	  något	  för	  alla!	  vScope	  används	  för	  dokumentation	  med	  
historik	  och	  förändringar,	  proaktiv	  konfigurationsanalys,	  interndebitering,	  
resursplanering	  och	  mycket	  mer.	  Missa	  inte	  denna	  spännande	  demo!	  
	  
Talare:	  Magnus	  Andersson,	  InfraSight	  
	  
Det	  är	  enkelt	  att	  få	  kontroll	  över	  din	  IT-‐infrastruktur	  med	  vScope	  från	  InfraSight	  Labs.	  Det	  
tjänar	  du	  på!	  vScope	  är	  en	  självuppdaterande	  dokumentation	  och	  en	  proaktiv	  
konfigurations-‐kontroll.	  vScope	  ger	  en	  unik	  översikt	  över	  alla	  dina	  system;	  virtualisering,	  
cloud-‐tjänster,	  outsourcad	  IT,	  operativsystem,	  databaser	  och	  verksamhetssystem,	  lagring	  
och	  mycket	  mer!	  Med	  hjälp	  av	  vScope	  blir	  IT-‐avdelningen	  proaktiv,	  snabb	  och	  
kostnadseffektiv!	  
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Files	  Matter	  –	  Introducing	  “Files	  on	  Demand”	  
In	  this	  fast	  changing	  world	  we	  are	  no	  longer	  at	  our	  desks	  all	  the	  time	  to	  access	  
files.	  Mobile	  devices	  have	  gained	  more	  acceptance	  as	  personal	  devices	  that	  are	  
used	  for	  doing	  business.	  Is	  it	  necessary	  to	  have	  files	  downloaded	  on	  mobile	  
devices	  or	  to	  have	  them	  stored	  in	  the	  Cloud?	  Or	  is	  it	  better	  to	  have	  access	  to	  
files	  on	  demand,	  whenever,	  wherever?	  One	  thing	  is	  for	  sure:	  There	  are	  new	  
ways	  to	  access	  our	  files.	  
	  
In	  this	  sessions	  we	  will	  explore	  the	  various	  ways	  that	  you	  can	  securely	  and	  
effectively	  access	  your	  personal	  and	  departmental	  files.	  	  Come	  and	  see	  how	  
easy	  we	  can	  make	  it	  for	  you	  and	  your	  users	  to	  gain	  access	  to	  files,	  share	  with	  
co-‐workers	  and	  external	  parties,	  while	  you	  are	  retaining	  full	  control.	  	  Being	  able	  
to	  show	  who	  has	  access	  to	  each	  file	  and	  directory	  is	  key.	  	  Introducing	  “Files	  on	  
Demand”	  
 
Talare:	  Anthony	  Priestman,	  Micro	  Focus/Novell	  
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Öka	  säkerheten	  och	  minska	  komplexiteten	  med	  logganalys!	  
Vi	  kommer	  att	  visa	  hur	  ni	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kan	  analysera	  och	  korrelera	  loggar	  
från	  molntjänster,	  brandväggar	  t.ex.	  er	  Fortigate,	  switchar,	  databaser,	  
passersystem	  och	  med	  det	  öka	  säkerheten	  och	  minska	  komplexiteten.	  Vi	  
lanserar	  denna	  tjänst	  under	  Kommits.	  
	  
Talare:	  Mike	  Blomgren	  
	  
Netsecure	  är	  ett	  IT-‐säkerhetsbolag	  med	  fokus	  på	  nätverks-‐säkerhet.	  Vi	  hjälper	  kunder	  med	  
kompentens-‐,	  produktförsörjning	  samt	  tillhandahåller	  övervakningstjänster.	  Netsecure	  
startades	  av	  Mike	  Blomgren	  som	  har	  varit	  teknikchef	  i	  Sverige	  på	  Fortinet	  sedan	  2005	  och	  
Jan	  Lindblom	  som	  har	  en	  bakgrund	  som	  Sverige-‐chef	  på	  Fortin	  och	  Avaya	  samt	  Säljdirektör	  
på	  Cygate.	  Netsecure	  är	  helt	  inriktade	  på	  IT	  säkerhet	  och	  har	  som	  målsättning	  att	  vara	  bäst	  i	  
Sverige	  på	  varje	  område	  de	  ger	  sig	  in	  på	  inom	  IT-‐säkerhet.	  Idag	  är	  vi	  6	  personer	  i	  företaget	  
men	  har	  alla	  resurser	  som	  finns	  inom	  IT-‐Total	  tillgängliga	  vid	  behov.	  
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Kommun	  som	  utgivare	  av	  e-‐legitimationer!	  
neXus	  visar	  hur	  kommuner	  kan	  erbjuda	  sina	  e-‐tjänster	  till	  alla	  medborgare	  via	  
en	  egen	  e-‐legitimationsplattform.	  Samma	  e-‐legitimation	  kan	  användas	  för	  
nationella	  tjänster	  som	  Skolfederation	  och	  vårdfederationen	  SAMBI.	  Denna	  
lösning	  erbjuds	  både	  som	  kort	  och	  via	  app.	  Kostnadseffektivt	  och	  säkert!	  neXus	  
berättar	  om	  erfarenheter	  och	  rekommendationer.	  
	  
Talare:	  Simon	  Thomas	  och	  Stefan	  Runneberger	  
	  
neXus	  är	  en	  internationell	  leverantör	  av	  IT-‐säkerhetslösningar	  och	  tjänster.	  Vi	  erbjuder	  
standardiserade	  och	  kundspecifika	  lösningar	  för	  en	  centraliserad	  identitets-‐,	  behörighets-‐	  
och	  åtkomsthantering.	  Våra	  kunder	  är	  stora	  och	  medelstora	  företag	  och	  organisationer	  från	  
en	  rad	  olika	  branscher	  såsom	  bank	  och	  finans,	  detaljhandel,	  industri	  och	  den	  offentliga	  
sektorn.	  neXus	  grundades	  1984.	  Företaget	  har	  idag	  19	  kontor	  runt	  om	  i	  Norden,	  Europa,	  
Indien	  och	  USA.	  neXus	  har	  mer	  än	  270	  anställda	  över	  hela	  världen.	  
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Förbereder	  du	  ditt	  nätverk	  för	  BYOD	  och	  IoT	  med	  en	  
infrastruktur	  designad	  för	  bekväm	  internetåtkomst?	  
Världen	  ändras	  snabbt,	  och	  kommer	  att	  fortsätta	  förändras	  med	  dominerande	  
trender	  som	  BYOD	  och	  IoT	  som	  vill	  in	  i	  vårt	  nätverk.	  Med	  så	  många	  användare,	  
enheter	  och	  applikationer	  som	  begär	  nätanslutning,	  där	  det	  är	  många	  som	  är	  
beroende	  av	  Wi-‐Fi,	  så	  finns	  det	  orosmoment	  kring	  hur	  enkelt,	  men	  fortsatt	  
säkert,	  vi	  kan	  ansluta	  en	  bred	  massa	  med	  anslutna	  användare,	  enheter	  och	  
“prylar”.	  	  Lyssna	  på	  det	  här	  seminariet	  för	  att	  lära	  dig	  hur	  man	  balanserar	  
flexibilitet	  och	  säkerhet	  i	  ett	  trådlöst	  nätverk	  (WLAN)	  genom	  
sammanhangsbaserade	  tillgångsregler,	  och	  se	  till	  att	  mobilitet	  blir	  en	  
katalysator	  för	  produktivitet	  och	  för	  att	  maximera	  din	  organisations	  potential.	  

	  
•   Upptäck	  hur	  du	  enkelt	  och	  säkert	  tar	  emot	  BYOD	  utan	  att	  tumma	  på	  säkerheten.	  
•   Upptäck	  hur	  rollbaserad	  åtkomstkontroll	  kan	  påverka	  hur	  ditt	  nät	  används.	  
•   Upptäck	  varför	  applikationsvisibilitet	  och	  kontroll	  är	  så	  viktigt	  i	  ett	  mobilitetsnätverk	  

som	  är	  primärnätverk.	  
	  

Talare:	  Jens	  Mellander	  
	  



	  

PARTNER	  -‐	  	  	  
	  

	  

HP	  Helion:	  Hybrid	  cloud	  solutions	  
	  
Quickly	  deliver	  IT	  services,	  respond	  to	  fast	  changing	  market	  conditions,	  and	  get	  
applications	  to	  market	  faster	  with	  HP	  Helion,	  a	  complete	  portfolio	  of	  cloud	  
products,	  services,	  and	  solutions	  that	  offer	  enterprise-‐class	  security,	  scalability,	  
and	  performance.	  HP	  Helion	  enables	  you	  to	  deploy	  an	  open,	  agile,	  secure	  
hybrid	  cloud	  that	  integrates	  private	  cloud	  services	  with	  public	  cloud,	  allowing	  
you	  to	  select	  the	  right	  environment	  for	  each	  application.	  
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Cygate	  
	  
neXus	  Cygate	  är	  en	  svensk	  IT-‐leverantör	  inom	  Telia	  med	  egna	  datacenter	  i	  
Sverige	  och	  ett	  lokalt	  kontorsnät	  på	  över	  20	  orter	  med	  fler	  än	  700	  kunniga	  
medarbetare	  inom	  Säkerhet,	  Nätverk,	  Applikation,	  UC,	  Server	  &	  Lagring	  och	  
Molndrift	  och	  kunder	  hos	  många	  av	  landets	  kommuner.	  
	  	  
Cygate	  tillsammans	  med	  Telia	  och	  Ipeer	  utgör	  en	  unik	  kombination	  på	  den	  
svenska	  marknaden.	  Tillsammans	  kan	  vi	  erbjuda	  all	  den	  kompetens	  som	  krävs	  
för	  IT	  som	  tjänst	  (skräddarsydda	  drifttjänster,	  paketerade	  tjänster	  och	  
prisbelönta	  molntjänster	  med	  naturlig	  tillgång	  till	  Sveriges	  största	  nät),	  samt	  för	  
att	  knyta	  ihop	  olika	  molntjänster	  på	  ett	  och	  samma	  ställe.	  Vi	  hjälper	  banker,	  
apotek,	  myndigheter	  och	  företag	  med	  höga	  krav	  med	  detta	  idag,	  vi	  kallar	  
konceptet	  för	  molnkonnektor.	  Läs	  mer	  på:	  	  
	  
https://www.cygate.se/molnkonnektor	  
	  	  
(Film	  finns	  även	  här:	  https://youtu.be/Ru2NCls1vc8	  )	  
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Vad	  kan	  Office	  365	  ge	  för	  mervärde	  till	  dagens	  interna	  
system	  och	  det	  dagliga	  arbetet	  inom	  kommunen.	  
	  
Hur	  fungerar	  Azure	  i	  samverkan	  med	  våra	  befintliga	  miljöer	  och	  hur	  kan	  vi	  
utnyttja	  dess	  möjligheter	  för	  att	  stödja	  effektiviserings	  och	  flexibilitetskrav	  från	  
verksamheterna?	  
	  
Talare:	  Mikael	  Johannesson,	  Precio	  Fishbone	  
	  
Mikael	  Johannesson	  är	  system	  arkitekt	  på	  Precio	  Fishbone	  och	  har	  mer	  än	  15	  års	  erfarenhet	  
inom	  IT.	  Han	  är	  specialiserad	  inom	  området	  SharePoint	  och	  Office	  365,	  där	  han	  började	  med	  
SharePoint	  2001	  fram	  till	  dagens	  version	  och	  har	  deltagit	  i	  flertalet	  beta-‐program	  hos	  
Microsoft.	  Mikael	  har	  ett	  flertal	  certifieringar	  inom	  SharePoint	  och	  är	  utöver	  det	  certifierad	  
IT-‐arkitekt.	  
	  
	  
	  

	  


