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Hội thảo Quốc gia An ninh bảo mật năm 2011 sẽ tập trung bàn thảo về những xu
hướng mới của ANTT trong năm 2011 với những nội dung nổi bật:

An ninh thông tin: Những xu hướng & Dự đoán: Phiên báo cáo chính sẽ đề cập
đến tình hình ANTT tại Việt Nam, kế hoach chiến lược An ninh quốc gia với chia sẻ
từ Lãnh đạo Bộ Công An, Bộ Thông tin & Truyền thông và kinh nghiệm triển khai từ
các tập đoàn CNTT hàng đầu.

Chuyên đề: “Thay đổi chiến lược ANTT ứng phó với những mối đe dọa mới”
. Tại chuyên đề này, các chuyên gia trong lĩnh vực ANTT tại các cơ quan nhà nước
và doanh nghiệp sẽ trình bày và nhấn mạnh về những chiến lược, giải pháp an ninh
thông tin đối phó với với những mối đe dọa mới, đưa ANTT trở thành lợi thế cạnh
tranh đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thiết yếu trong quá trình triển
khai bảo mật hạ tầng và công nghệ tại các doanh nghiệp.

Chuyên đề: “An ninh di động: Bảo mật truyền thông, thông tin và thiết bị” 
là nội dung mới, đề cập đến những giải pháp bảo mật và an ninh thông tin đối với
việc sử dụng các thiết bị di động trong xu thế phát triển mạnh của các dòng sản
phẩm tích hợp nhiều tính năng và phần mềm tương tác. An ninh thông tin trên điện
toán đám mây, giám sát và phát hiện truy cập trái phép, quản lý truy cập và nhận
dạng,… cũng sẽ là những nội dung chính sẽ được trao đổi và thảo luận.

Chuyên đề: “Bảo mật dữ liệu tổng thể” sẽ tập trung bàn thảo về những kinh
nghiệm và giải pháp nhằm bảo vệ dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt,
chuyên đề này sẽ đi sâu vào việc trao đổi những kinh nghiệm cũng như những
phương pháp áp dụng và triển khai hiệu quả mô hình điện toán đám mây trong
doanh nghiệp – một trong những xu hướng công nghệ hiệu quả cho tương lai; chống
thất thoát dữ liệu trong doanh nghiệp, việc mã hóa / khóa mã hóa thông tin cũng
như những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai an ninh mạng từ khối
ngân hàng và viễn thông. 

Song song cùng Hội nghị, Triển lãm Security World năm nay sẽ mang tới cho khách
tham quan những phần mềm, thiết bị và giải pháp tiên tiến nhất vềPhòng chống
Virus/ Spam/Spyware, Lưu trữ và Quản lý Dữ liệu, Quản lý và Giám sát an ninh
mạng, Bảo mật Ứng dụng Web, Kiểm soát An ninh và Nhận dạng Đối tượng; Giám
sát an ninh mục tiêu ... của các công ty cung cấp giải pháp an ninh thông tin hàng
đầu trong và ngoài nước.  

Đây sẽ là cơ hội rất lớn để các lãnh, chuyên gia phụ trách ANTT tại các doanh
nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với những giải pháp, thiết bị bảo mật tiên tiến
nhất và phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình, đồng thời là cơ
hội để các công ty cung cấp giải pháp bảo mật có cơ hội được tiếp xúc và mở rộng
mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.
Security World 2011 sẽ tập trung giới thiệu các giải pháp bảo mật với hiệu quả cao,
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đầu tư hợp lí giúp các doanh nghiệp và tổ chức có thể tối ưu hóa lợi ích từ những
đầu tư về bảo mật, chủ động đón đầu những xu thế mới về công nghệ và an ninh
bảo mật.

  

Nguồn: XHTT
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