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N Y H E T S M E D D E L A N D E  
 
 

Advania delar med sig av expertis under Cyber Security Conference  
- HackCon 
 
Idag startar National Cyber Security Conference HackCon i Oslo. I fyra dagar kommer 
säkerhetskonferensen att bjuda på expertis inom IT med fokus på nuvarande och framtida 
informationssäkerhetsutmaningar. Advania spelar en viktig roll som utbildnings- och 
föredragshållare och delar med sig av expertis, erfarenhet och användbara exempel. 
 

 
Foto: Oddvar Haaland Moe og Karim El-Melhaoui på scenen. 
 
HackCon ger deltagarna kunskap om de senaste cyberhoten. I år tittar man närmare på den 
högaktuella frågan kring hur data som lagras i molnet kan missbrukas och hur man bäst 
skyddar dem, samt hur man säkrar autentiseringssystem. 
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PrehackCon är en tvådagars fördjupningskurs som ges i samband med den stora 
konferensen HackCon. Chief Technical Architect och Microsoft MVP (Microsoft Most 
Valuable Professionals) Oddvar Håland Moe och teknisk arkitekt Karim El-Melhaoui från 
Advania kommer att genomföra seminariet "Master of Windows Defense", med fokus på hur 
företag säkrar sin Windows-miljö för att tolerera attacker. 
 
På HackCon, som börjar den 14 februari, presenterar Oddvar Håland Moe "Binära filer i 
Windows - Ett verkligt äventyr i sårbarhet". Denna session passar alla som är intresserade av 
den aktuella hotbilden och ger en tydlig insikt om framtidsutmaningarna.  
Oddvar Håland Moe blev nyligen omnämnd i media för att ha upptäckt svagheter i  
Windows 1. 
 
 
Om HackCon:   www.hackcon.org 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8bxkbklWDa8 
 
 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Espen Hartz, CEO, Advania Norge Tel: +47 930 29 688, E-post: espen.hartz@advania.no 
 
 
  
Om Advania 
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- 
och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag 
och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra 
funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat 
ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner 
verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig 
tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent 
IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com   
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