
Stockholm torsdagen 11 februari

Välkommen till Madison Event – DDoS-dagen

Alla som arbetar med IT-säkerhet känner till eller har hört talas om Distributed Denial of 
Service (DDoS). Idag är DDoS-attacker ett hot mot IT-miljön som måste utvärderas och 
hanteras, oavsett om det rör sig om en verksamhet inom offentlig eller privat sektor. 
Frågan om DDoS är högt prioriterad många beslutsfattare inom IT. 

Under dagens konferens har vi samlat ledande lösningsleverantörer som tillsammans 
kommer att belysa de senaste trenderna och nyheterna inom området. Som deltagare 
kommer ni få ta del av många användbara tips och nyttiga insikter som är relevanta för ert 
arbete.

Välkommen till en lärorik dag!

Ur dagens program 
n Hur applikationer hanterar ett DDoS-angrepp

n MSB:s arbete med cybersäkerhet och skydd av samhällskritisk infrastruktur

n Vad kostar en DDoS-attack en verksamhet? 

n DDoS på webben

www.madison-event.se

Stockholm onsdagen 8 mars 2017



08:30 – 09:00 Registrering och mingel i utställningen med frukost

09:00 – 09:15 Välkomna – Inledning 

09:15 – 09:50 DDoS and cyber security as todays buzzwords 
Tomas Sarocky, Flowmon

09:55 – 10:30 Securing your web services 
James Easton, A10 Networks

10:30 - 10:55 Paus med frukost

10:55 – 11:30 Pain is inevitable BUT suffering is optional 
Tomas Sundström, Arbor Networks

11:35 – 12:10 Vet ni hur er applikation hanterar DDoS-attacker innan de sker? 
Sven Hammar, Apica 

12:10 – 12:55 Lunch och mingel i utställningen

12:55– 13:45 MSB:s arbete med cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur 
Robert Jonsson, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

13:50 – 14:25 Hur kostsamt kan en DDoS-Attack bli för din verksamhet? 
Mikael Westerlund, IP-Only

14:30 – 15:00 Paneldiskussion & avslutning

Dagens agenda



Guldpartners

From the enterprise data center edge to the service 
provider core, the world’s leading network operators 
turn to Arbor Networks to proactively fend off 
malicious threats such as botnets and distributed 
denial of service (DDoS) attacks, while strengthening 
the availability and quality of their services. Arbor 
enables its data center customers to maintain 
availability of critical services even while under 
attack. Service provider customers not only secure 
their network, they can reduce costs by improving 
IPv4 and IPv6 traffic engineering, peering and other 
operational efficiencies. Additionally, Arbor enables 
service providers to deliver new, differentiated, 
revenue-generating managed security services. 
www.arbornetworks.com

Ledande globala företag använder Apica Web 
Excellence Suite för att testa och monitorera sina 
affärskritiska affärssystem, API:er, webb- och mobila 
applikationer. Apica gör det möjligt för företag att i 
realtid bevaka upptid, prestanda och få detaljerad 
insikt i sin kapacitet vilket säkrar en oslagbar 
slutanvändarupplevelse och optimerad IT-verksamhet. 
Apica’s suite – som finns tillgänglig som SaaS-, 
on-premise- och hybridlösning – används av 400+ 
ledande varumärken globalt. Apica har kontor i 
Stockholm, New York, London och Santa Monica. För 
att läsa mer om Apica, besök www.apicasystem.com

IP-Only tillhandahåller högkvalitativa data kommu-
nikations tjänster till krävande företag, myndigheter 
och andra operatörer. Vi äger och driver vårt eget 
fibernät som förbinder Sverige, Norge, Danmark samt 
Finland och passerar ett hundratal städer längs vägen. 
Vi har också våra egna våglängder som förbinder flera 
europeiska länder och större städer. I många fall äger 
vi också de lokala distributionsnätverken och har de 
senaste åren satsat hårt genom köp av många lokala 
stadsnät. Vi tillhandahåller tjänster inom Datacom, 
Cloud Services och Voice.

A10 is a leader in application networking and security, 
providing a range of high-performance solutions 
that help organizations ensure their applications are 
highly available, accelerated and secure. A10 Thunder 
Application Delivery Controller (ADC) optimizes 
application performance, protects data center assets 
from attack, and provides visibility into encrypted 
traffic with SSL Insight technology. A10 Thunder 
Threat Protection System (TPS) provides network-
wide protection against distributed denial of service 
(DDoS) attacks and mitigates volumetric, protocol, 
resource, and sophisticated application attacks. 
Our Advanced Core Operating System (ACOS®) 
platform is designed to deliver substantially greater 
performance and security relative to prior generation 
application networking products.

Flowmon Networks empowers businesses to 
manage and secure their computer networks 
confidently. Through our high performance network 
monitoring technology and lean-forward behavior 
analytics, IT pros worldwide benefit from absolute 
network traffic visibility to enhance network & 
application performance and deal with modern cyber 
threats. The world’s largest businesses, internet 
service providers, government entities or even 
small and midsize companies rely on our solutions 
to take control over their networks, keep order and 
overcome uncertainty. With our solution recognized 
by Gartner, recommended by Cisco, Check Point and 
IBM, we are one of the fastest growing companies in 
the industry.
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Ixia provides application performance and security 
resilience solutions to validate, secure, and 
optimise businesses’ physical and virtual networks. 
Enterprises, service providers, network equipment 
manufacturers, and governments worldwide rely 
on Ixia’s solutions to deploy new technologies 
and achieve efficient, secure, on-going operation 
of their networks. Ixia’s powerful and versatile 
solutions, expert global support, and professional 
services equip organisations to exceed customer 
expectations and achieve better business outcomes. 
Ixia’s customers agree that two things are true: 
applications are the network, and security is critical. 
Ixia is committed to helping your end users get 
the best performing and most secure application 
experience.

NetNordic är en nordisk systemintegratör med 
fokus på lösningar och tjänster inom nätverk, 
kommunikation, säkerhet och molntjänster. Vi 
kommer att vara ert företags “Best Companion”, 
d.v.s. vi förverkligar våra kunders potential 
genom effektiv användning till lägsta möjliga 
kostnad. NetNordic grundades 2001 och har 
partnerskap med marknadens ledande tillverkare 
och erbjuder lösningar och tjänster baserade på 
kundernas behov. NetNordic har mer än 750 
stora och medelstora företag och myndigheter 
som kunder. Av de 220 anställda är merparten 
tekniska konsulter, systemexperter, projektledare 
och systemutvecklare. NetNordic ger stöd 
genom definierade SLA, samt vår egen 365/24/7 
bemannade Network Operation Center (NOC).
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Madison Event AB
Olaigatan 2
703 61 Örebro
info@madison-event.se
www.madison-event.se

Tack och välkommen åter till

Madison Event.  
Läs mer om våra kommande seminarier på 

www.madison-event.se

Sponsorer


