
Seminariekväll: 

PCI DSS - Säkra kortbetalningar på nätet 
The Open Web Application Security Project (OWASP) är en öppen, icke-kommersiell gemenskap som syftar till att 

hjälpa organisationer som utvecklar, köper och underhåller säkra applikationer. På den gemensamma wikin finns gra-

tis säkerhetsverktyg, teknisk dokumentation och öppna diskussionstrådar. Innehållet skapas av användarna precis som 

för Wikipedia, men med fokus på applikationssäkerhet. Välkommen på seminariekväll om säkra kortbetalningar på 

nätet (PCI DSS)—helt gratis! 
 

Onsdag 19/11 2008, Mäster Samuelsg 42, 2:a vån (Omegapoint) 
Buffé och mingel från 17.00, presentationer från 17.30 

Anmäl dig senast fredag 7/11 till john.wilander@omegapoint.se 

Huvudsponsor för eventet: 

Pål Göran Stensson, CTO, Defensor Sverige AB: 
”PCI DSS - Externa krav och konsulten” 
 
Pål Göran Stensson arbetar som CTO på Defensor med ansvar för tekniken och säkerhets-

konsulterna. Han har varit med sen företagets start 2002 och arbetar bland annat med pene-

trationstester, säkerhetsprodukter, externa krav och utbildningar. 

 

Under seminariekvällen kommer Pål Göran berätta hur externa krav, som PCI-DSS, påverkar 

stora företag och hur konsultens roll ser ut i relation till dessa. Hur står sig PCI-DSS som en 

säkerhetsstandard och vad kan man ytterligare använda den till? 

Mats Henriksson, Senior Vice President, Pan Nordic Card Association: 
”PCI DSS - Tre goda anledningar” 
 
Mats Henriksson arbetar på Pan Nordic Card Association, en organisation för nordiska banker 

som arbetar med betalkort. Han driver bland annat deras compliance-program för PCI DSS. Mats 

har tolv års erfarenhet av den europeiska kortbranschen. 

 
På OWASP Swedens seminariekväll kommer Mats förklara innehåll och syfte med kortbran-

schens gemensamma säkerhetsstarndard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Stan-

dard) som beskriver hur kortnummer och annan kortinformation ska hanteras. 

Bengt Berg, Head of PCI DSS Services, Cybercom Sweden East AB: 
”Olika angreppssätt på PCI DSS” 
 
Bengt arbetar som konsult och affärsutvecklare inom informationssäkerhet. Han ansvarar 

för Cybercoms tjänster inom PCI DSS. 

 

Bengt om sitt föredrag: ”Aktörer som banker, handlare, betalningsförmedlare och så vidare 

har fundamentalt olika drivkrafter inom PCI DSS. Det har lett till att aktörerna väljer olika 

ansatser. Vilka är resonemangen och vad blir resultatet? Och hur sker sedan PCI-

granskningar och på vilka premisser?” 

Presentationer 


