
 

 

 

ER DER ET SÆRLIGT SIKKERHEDSPROBLEM I SKYEN? 
 

Invitation til PowerBrunch hos Devoteam 
 

  

 

Stadigt flere virksomheder vælger at flytte it-
services ud i skyen, og de skal i den 
forbindelse træffe nogle sikkerhedsmæssige 
valg.  
  
Der tales meget om cloud-sikkerhed. Vi vil på denne 
PowerBrunch udfordre, om der i virkeligheden er tale om en 
ny sikkerhedsproblemstilling, eller om vi blot skal ændre 
vores syn på kendte udfordringer? 

Du vil i løbet af denne formiddag opleve nogle jordnære 
betragtninger omkring hvilke overvejelser man bør gøre sig 
forud for en migrering af it-ydelser til en leverandør - uanset 

 

Målgruppe 
Denne PowerBrunch er 
relevant for dig, som er 
direktør, it-chef, it-
sikkerhedschef, it-
driftschef eller teknisk chef. 
Du er velkommen til at 
videresende invitationen til 
andre relevante personer i 
dit netværk.  

Hvor og hvornår 
Torsdag d. 27. november  



om det er i skyen eller traditionel sourcing. 

Talerne vil berøre emnet fra kundens, sikkerhedschefens, 
juristens, leverandørens og rådgiverens synsvinkler. 

Program 

 Morgenmad og registrering 

 Velkomst v/ Søren B. Sørensen, Devoteam 

 Overvejelser ved valg af cloudservice-leverandør 
Brian Lind, Koncernsikkerhedshedschef, Topdanmark  
Hvilke sikkerhedsmæssige overvejelser gjorde vi os i relation til valg 
af cloud-leverandør, og hvad har forandringen krævet af os? 

 Håndtering af truslen i praksis 
Rasmus Kærsgaard Theede, Koncernsikkerhedschef, KMD  
Praktiske erfaringer med sikring af cloud-services i et datacenter. 
Hvordan forholder man sig til truslen og hvad kan man gøre. 

 Lovgivningsmæssige krav og indgåelse af aftaler  
Jesper Langemark, Advokat, Managing 
Partner, Bird&Bird                                                                     
Hvad gør vi, når dansk lovgivning bliver udfordret af internationale 
cloud-leverandører? Og har vi reelt noget at skulle have sagt? 

 Pause 

 Næste generation af Cloud Computing set fra en 
leverandørs perspektiv  
Ole Kjeldsen, Teknologidirektør, 
Microsoft                                                                                    
Hvordan udvikles cloud-forretningen i de kommende år og hvordan 
håndteres de sikkerhedsmæssige aspekter? 

 Sikkerheden ligger i forberedelsen  
Jørgen Papadopoulos, Principal Consultant og  
Frederik Helweg-Larsen, Principal Consultant, Devoteam 
Er risikoen ved cloud forbundet med myter, og er vi i virkeligheden 
selv den største udfordring for sikkerheden? 

 Afrunding og spørgsmål til panelet 

 Valgfri frokost og networking  
  

 

 

  
Vi er et af Danmarks førende konsulenthuse, og rådgiver i feltet mellem forretning 
og teknologi. Rådgivningsområderne omfatter bl.a. strategi, procesoptimering, 
projekt- og forandringsledelse, anskaffelser (herunder EU-udbud), it-arkitektur, 
business intelligence, it-sikkerhed, it-governance, telerådgivning samt 
implementering af it service management værktøjer.  

 

 

kl. 08.30 - 12:00   
 
Devoteam 
Lyngbyvej 2  
2100 København Ø.  

Der er gratis parkering i gården 
(indgang via porten Jagtvej 177) - 
dog er der et begrænset antal 
pladser. 

Hvis du tager det offentlige kører 
buslinjerne 184, 185 og 150S fra 
Nørreport og lige til døren. Fra 
Ryparken Station tager det ca. 
10-12 minutter at gå.  

 

 

TILMELDING 
 

  

Det er gratis at deltage. 
Tilmelding sker efter først-
til-mølle-princippet.  

  

  

STAY CONNECTED 
 

         

 

  

 

  

  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019HnN1WZTIyX1S8ccYaBvp9q_WIv3XlONBvoVQ97Njlg2E9JQ-YxzOM2kDv-ZHOftOBvIAaJXW0IEVMw_AXO63pO5wDCVDCSnNU6P5tjlw2DvBQWP-DD2ZwwCsukqtp2pY4hK4kyHkmItg82XPwZfTF2DvKAr8pPPNAxD8jMzlgIPUk1SCE878Sx81LTNXKjg2pk6TdYOMlEpi6Mqez9y_g==&c=ZbasF4ZSTv2izT1yLLIz6TqmVSDUm_5W_qKf_3U9duMOjfQUcnoLqA==&ch=5dg-g-6k9Vb0ul7REdinFkTh_s2_24hmGEI8qN0d8gZdb2dTmXQl3w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019HnN1WZTIyX1S8ccYaBvp9q_WIv3XlONBvoVQ97Njlg2E9JQ-YxzOIKxuubQYzGf_ikYrjLYnBay8DzGvjTMsr_SmuF0MWE0Pw8pEA3IVJWz9UNBKN5lN-BPmUYSXgu66cWmj3zxtPgpx9ih7aia0b1G7pj188-Rw3gGXuYUq-k=&c=ZbasF4ZSTv2izT1yLLIz6TqmVSDUm_5W_qKf_3U9duMOjfQUcnoLqA==&ch=5dg-g-6k9Vb0ul7REdinFkTh_s2_24hmGEI8qN0d8gZdb2dTmXQl3w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019HnN1WZTIyX1S8ccYaBvp9q_WIv3XlONBvoVQ97Njlg2E9JQ-YxzOGgegRWwVDTFf87g-0oAl_iJ3xAtHWndyLlk7hGh5kPdTeIJNhUZF6ljdIaclVbsFaXyYmot8bsOvND4Jk2iMR4R5u0h1ctrFIVMiULsMSk_WESz7T_LEUs6IscB3DySavbi49w9eBiTm_HNHSuwMJBBjcmtO0MSz5TBnxXYynrpWKK6nyfW9Omy5tGBCq3oTI6Crb1xc7s44rRELXUBejmts6mbpGMRDp7EneeRH1qQUmbLH6g_-3GJQhkZTMbUbGmPbx6XB69F&c=ZbasF4ZSTv2izT1yLLIz6TqmVSDUm_5W_qKf_3U9duMOjfQUcnoLqA==&ch=5dg-g-6k9Vb0ul7REdinFkTh_s2_24hmGEI8qN0d8gZdb2dTmXQl3w==

