Faggruppe Informasjonssikkerhet
inviterer til seminar/oppstartsmøte
11. September 2003 hos Abelia
Kl 0900 til 1300

Adresse: Essendropsgate 3 på Majorstua i Oslo

Hovedtema: Brukervennlig Websikkerhet.
Bakgrunn:
IT er bla. av Næringsdepartementet i eNorge 2005 identifisert som et hovedvirkemiddel for å oppnå
økt verdiskaping i næringslivet og effektivitet og kvalitet i offentlig virksomhet. En stor og økende
andel av aktuelle IT-systemer vil være basert på Web-applikasjoner. Sikkerhetsspørsmål har lenge
vært en begrensende faktor for utviklingen og utbredelsen av disse, og effektive hjelpemidler for
tilfredsstillende sikkerhetshåndtering er derfor sterkt påkrevet.
For å mestre de stadig økende utfordringene innen sikkerhet kreves det
•
forskning med brukerforankring,
•
engasjement og nettverksaktiviteter fra industriens side og
•
medvirkning fra verktøy- og tjenesteleverandørene.

For at sikkerhetsløsninger skal være effektive må de tilpasses behovene slik at
de er gode nok, men ikke går på bekostning av brukervennlighet og
tilgjengelighet. For å oppnå dette trenger beslutningstakere metoder og
verktøy som gjør det enklere å analysere behovene og teste ut løsningene.
Dette finnes ikke i dag, og det trengs forskning for å komme dit!
Vi har imidlertid et godt utgangspunkt i Norge, blant annet gjennom den
forskningen som allerede er utført og som er i gang i EU-prosjektene CORAS og
TrustCom, og NFR-prosjektene SARDAS og SECURIS.
Benytt denne anledningen til å bli oppdatert på mulighetene som finnes i dag
og i fremtiden og kanskje til og med få muligheten til å delta i spennende FoU
prosjekter!

900 - 920
920 - 945
945 - 1005
1005 – 1020
1020 – 1050
1050 – 1110
1110 – 1125
1125 – 1155
1155 – 1220
1220 – 1235

Paul Chaffey - Abelia
Ola Hugo Jordhøy - Ergo Intergation
Fredrik Vraalsen - SINTEF
Pause m/kaffe
Sverre H. Huseby - Heimdall Net
Defense
Asbjørn Følstad - SINTEF
Folker den Braber - SINTEF
Pause m/enkel lunsj
Tor Jomar Nordhagen - Accenture
Ketil Stølen - SINTEF

1235 – 1300 Geir Amsjø - Abelia Innovasjon

Velkommen
Hvordan å teste og analysere sikkerhet?
Websikkerhet: Mer enn brannmur og
kryptering
Hvordan å teste og analysere tillit?
Planer om et brukerstyrt innovasjonsprosjekt
Integrert brukervennlighet og sikkerhet
Planer om et integrert prosjekt innenfor EUs
sjette rammeprogram
Diskusjon, oppsummering

Deltageravgift: 400 for medlemmer av Abalia/Abelia Innovasjon. 650 for ikke-medlemmer.
Kontakt og påmelding: Send mail til geir.amsjo@abelia.no. Web: www.abelia-innovasjon.no

