Tinglev, den 14. maj 2017

INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 18.00 hos
Den Jyske Sparekasse, Hovedgaden, 6360 Tinglev
Fyraftensmødet indledes med en orientering fra formand Lars Fink Hansen omkring THHI’s
aktuelle arbejdsområder og opgaver. Efterfølgende drøftelse af evt. ønskede emner som
medlemmerne ønsker skal tages op til drøftelse.
Herefter Syd- og Sønderjyllands politi komme og fortælle om trick- og butikstyveri samt IT
kriminalitet og pinkodeafluring.
I mailen til THHI skriver Syd- og Sønderjyllands politi bl.a.
”Syd og Sønderjyllands politikreds oplever fortsat et kraftigt fald i antallet af sager om
pinkodeafluringer og tricktyverier. Vi er kun nået så langt ved samarbejdet med
forretninger og butikker. Et samarbejde, der blev indledt i efteråret 2015, hvor et
sikringsfirma indrettede 3 dagligvarebutikker, så det blev mere sikkert for kunderne – og
mere besværligt for tricktyvene at aflure pinkoder ved betalingsterminalerne.
Over hver 5. virksomhed/butik bliver i dag udsat for IT kriminalitet, og den type kriminalitet
er et af erhvervslivets helt store udfordringer, som vi derfor bør tage særdeles alvorligt!”
-

Politiet kommer med tips til, hvorledes du kan indrette din butik således det bliver
mere besværligt at være tricktyv
Politikredsens IT ingeniør vil komme med ideer til, hvorledes vi kan forebygge IT
kriminalitet
THHI medlemmer vil kunne høre mere om, og få tilbudt deltagelse i, det nye
netværk ”NC3SKYT”, som er et formaliseret samarbejde mellem små
virksomheder/butikker hvor der gives tips og idéer til at forhindre IT kriminalitet, og
hvor der løbende kommer advarsler til medlemmerne af netværket.

Vel mødt til en spændende aften!
THHI er vært ved en sandwich og øl/vand.
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