Säkerhetskryssning till Helsingfors
6 – 8 november 2014
Detaljprogram
Lokala tider gäller

Torsdag 6 november
12.00
12.30
13.00
14.00-18.00
14.00
14.15-15.00

Ankomst och incheckning i Silja Lines terminal i Värtahamnen, Stockholm
Vi äntrar M/s Silja Symphony
Hamnlunch ombord, M/s Silja Symphony, Grande Buffet, aktern däck 6
Seminarieprogram med föreläsningar, konferensavdelningen, fören däck 6.
Inledning, Välkommen, programinfo
När Sakernas Internet blir Sårbarheternas Internet
I och med Ipv6 finns det plats för ett par hundra sextiljoner prylar på Internet. I
princip allt kommer kopplas upp i en nära framtid. Vi har bara sett början.
Säkerheten har dock inte fått någon plats alls i racet att bli först på marknaden
med att sälja uppkopplade saker. I denna presentation får vi reda på hur uselt
det står till med säkerheten, vad som kan hända och ett par handfasta tips på
hur du kan bli lite säkrare i den uppkopplade framtiden.
Per Hellqvist, Symantec
15.15-15.45 Spoofing på Östersjön
Hur gör man en ”man in the middle” attack på ett styrsystem med GPS? Ett
antal av våra viktigaste infrastruktursystem är sårbara för denna typ av attacker,
som mobil-, elkraft-, finans- och transportnät. Delar av MSB:s senaste rapport
”GPS-sårbarhet i det svenska samhället” kommer att redovisas under
föredraget.
Didrik Ehrenborg, Ehrenborg Networks,
15.45-16.15 Safety och Security till havs
Vad har hänt sedan Estonia? Security och ISPS-koden vad är det?
Navigationssäkerhet- är vi förberedda på det oväntade?
Hans Friberg, Fleet Operational Mangager, Tallink Silja
16.30-17.15 I spy... Hur används öppna källor i kartläggningssyfte?
Hur används öppna källor för att kartlägga och målsöka? Vad törs man lägga ut
om sig själv? Hur kan jag skydda min organisation mot oönskad kartläggning?
Mikael Tanner, Säkerhetspolisen
17.00
M/s Silja Symphony avgår mot Helsingfors
17.15
Kaffebuffé

17.30-18.15 Är din organisation förberedd att hantera säkerhetsincidenter?
Vad gör du när du upptäcker oegentligheter inom företaget? Har något skett
uppsåtligt och orsakats internt eller externt? Vem ska hantera problemet?
Säkerhet, HR, Legal eller annan del? Frågorna blir genast många när något
oväntat och oönskat inträffar
Patrik Håkansson, Ericsson Group Security
18.00
Nätverkande eller egen tid
20.00
Middag serveras i Grande Buffet, aktern däck 6
Återsamling i ”förenbaren”, däck 8
Ställ fram klockan till finsk tid…

Fredag 7 november
07.00-09.30
10.00
10.30
11.00
13.00-16.30
16.45
17.00
17.00-17.45

Frukost serveras i Grande Buffet, aktern däck 6
M/s Silja Symphony ankommer till Helsingfors
Buss till F-Secure, utanför Olympiaterminalen
Besök vid F-Secures säkerhetslabb, föredrag av Mikko Hyppönen,
Egen tid i Helsingfors, lunch på egen bekostnad
Återsamling i konferensavdelningen på M/s Silja Symphony, kaffebuffé
M/s Silja Symphony avgår mot Stockholm
Att öva IT-(o)säkerhet - planering, genomförande och praktiska
erfarenheter från Locked Shields.
Thomas Svensson har tillsammans med Försvarshögskolan planerat och
genomfört ett antal IT-säkerhetsövningar genom åren. Erfarenheterna har bland
legat till grund för den övningshandbok som FHS publicerat i juli 2014. Thomas
har som enda svensk deltagit i övningsledningen för samtliga Locked Shields
övningarna 2012 - 2014. I Locked Shields 2014 deltog mer än 300 personer
från 17 nationer. Locked Shields leds av NATO Cooperative CyberDefence
Center of Excellence i Tallinn, Estland.
Thomas Svensson, Atsec Information Security

17.45-18.15
18.15-19.00
19.00-19.15
20.00

Fråga talarna, åhörarnas frågor, moderator Sanna Tupala
Brott & Konsekvens, Dag Öhrlund, författare
Avslutning
Trerätters middag, serveras i Tavolata, däck 6
Återsamling i ”förenbaren”, däck 8
Ställ tillbaka klockan till svensk tid…

Lördag 8 november
09.30

07.00-09.30 Frukost serveras i Grande Buffet
M/s Silja Symphony ankommer Värtahamnen, Stockholm

Vi reserverar oss för programändringar!

