24 en 25 maart 2016

Sprekers
Wat kunt u verwachten?

Andy Malone

Toepasbaar in de praktijk
In de verschillende keynotes en deep dive-sessies ligt de focus
op praktische informatie. U gaat dus niet alleen naar huis
met nuttige inzichten op basis van actuele ontwikkelingen,
maar ook met tips over maatregelen, implementaties en
tools. Informatie waarmee u direct aan de slag kan om uw
cybersecurity te verbeteren.

Breed programma
Op Cybercrime Security Forum komt een breed scala aan
onderwerpen aan bod. Deze benaderen we voornamelijk
vanuit de praktijk met demo’s, praktijkvoorbeelden en tips
and tricks. Zo kruipt u in de huid van hackers en zetten we
de do’s and don’ts bij cyber incidents op een rijtje. Daarnaast
krijgt u handvatten aangereikt om uw Identity Management te
optimaliseren, interne cybercrime de kop in te drukken en uw
cloud waterdicht te beveiligen.

Voor wie?
Het Cybercrime Security Forum is interessant voor iedere ITprofessional die zijn organisatie wil behoeden voor cybercrime
en wil weten hoe hij in zijn functie daar een actieve bijdrage
aan kan leveren, van Security Professionals en IT Managers tot
Developers en Architecten.

Cybercrime Security Forum
Cybercrime Security Forum
24 en 25 maart 2016
NBC Nieuwegein (Blokhoeve 1)
Deelnamekosten: € 995 excl. btw
Inschrijven:
www.globalknowledge.nl/cybercrime

Het Cybercrime Security Forum is een jaarlijks terugkerend

Andy Malone is een gepassioneerde
security consultant en spreker met
ruim twintig jaar internationale
ervaring, onder andere op Microsoft
TechEd. Op het Cybercrime Security
Forum behandelt hij onder andere onderwerpen als
cryptography, security van de cloud, Social Engineering en
de nieuwe wetenschap van digital forensics.

event voor IT-specialisten. Het tweedaagse evenement
vindt elk jaar plaats in diverse landen zoals Griekenland,
België, Noorwegen en Nederland.
In verschillende sessies behandelen nationale en
internationale cybercrime-experts actuele security-issues.
De onderwerpen verschillende per land of regio, maar de
insteek is overal hetzelfde: de praktijk staat centraal.
Het 8e Cybercrime Security Forum vindt plaats op

Paula Januszkiewicz
Als Penetration Tester en
Enterprise Security MVP weet Paula
Januszkiewicz als geen ander hoe
cybercriminelen te werk gaan.
Daardoor kan ze de zwakke plekken
van IT-infrastructuren, applicaties en databases feilloos
bloot leggen. In haar sessies richt Januszkiewicz zich op
de nieuwste ontwikkelingen op bijvoorbeeld het vlak van
BYOD, de jongste generatie hackers en het Internet of
Things.

24 en 25 maart 2016 in Nieuwegein en wordt
georganiseerd door Global Knowledge samen met
Deep Dive Events en Fox-IT.

Gaat u afwachten
of aanpakken?

Kevin Jonkers
Als Head of the Computer Emergency
Response Team (CERT) van Fox-IT,
is een cybercrime aanval voor Kevin
Jonkers ‘business as usual’. Daardoor
kan hij in zijn sessie putten uit
legio praktijkvoorbeelden, zoals diverse reacties en
voorzorgsmaatregelen met een positieve en negatieve
impact: een stevige basis om dieper in te gaan op
cybercrime incidents.

Christian Prickaerts
Prickaerts weet complexe materie
op een heldere manier over te
brengen. Als Manager Expert on
digital forensics and information
security bij Fox-IT, heeft hij bovendien
uitgebreide praktijkervaring. Deze expertise vertaalt hij in
zijn sessies naar praktische tips and tricks over onder andere
netwerkmonitoring en de verdediging tegen hackers.
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Dag 1

Deelnamekosten:
Inschrijven:

DONDERDAG 24 MAART 2016

€ 995 excl. btw
www.globalknowledge.nl/cybercrime

8.30 - 9.00 uur Ontvangst en koffie
9.00 - 9.15 uur Welkom en introductie - Raymond Boelhouwer
9.15 - 10.30 uur A Hackers Journey into the Next Generation of Identity - Andy Malone
10.30 - 11.15 uur So you didn’t get hacked, now what? - Kevin Jonkers
11.15 - 11.30 uur Pauze
11.30 - 12.45 uur Techniques for Protecting Against the Insider Threats - Paula Januszkiewicz
12.45 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.45 uur Essential Hacker Skills for the Cloud Administrator - Andy Malone
14.45 - 16.00 uur How Hackers can Scratch off Secrets and Juicy Password Credentials from the Disk Paula Januszkiewicz
16.00 - 16.15 uur Pauze
16.15 - 17.30 uur Techniques for Extracting Juicy Information from an OS’s Memory - Paula Januszkiewicz
17.30 uur Afsluiting en borrel

Dag 2

VRIJDAG 25 MAART 2016

8.30 - 9.00 uur Ontvangst en koffie
9.00 - 10.15 uur A Voyage to the Dark Side of Cryptography - Andy Malone
10.15 - 11.45 uur Hack-demo ‘How does it happen?’- Christian Prickaerts
11.45 - 12.00 uur Pauze
12.00 - 13.15 uur Important Things You Need to Know about Managing Credentials - Paula Januszkiewicz
13.15 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 15.15 uur Judgement Day: Cloud Security Internals - Andy Malone
15.15 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.45 uur Veni, Vidi, Vici 2.0: Investigate, Connect, Compromise - Paula Januszkiewicz
16.45 - 17.00 uur Q&A en discussie
17.00 uur Afsluiting en borrel

Hoofdvestiging
Global Knowledge Nederland
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Tevens vestigingen in Amsterdam, Drachten,
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