Cyber Defense Awareness Trainings

„Mijn medewerkers
vormen de sterkste
verdediging.“

87 %

van alle bedrijven zien ongetraind personeel als de
grootste kwetsbaarheid voor cyberaanvallen.
Bron: ESI ThoughtLab

Verhoog effectief het bewustzijn van medewerkers over IT-risico's - met de
Online Security Awareness Trainingen van G DATA.
Phishing, social engineering, brute-force aanvallen: veel cyberaanvallen gebruiken ongetrainde medewerkers als zwakste
schakel. Hackers sturen facturen onder valse voorwendselen die spionagesoftware op de PC installeren of achterhalen
in een mum van tijd te eenvoudige wachtwoorden. De opleiding werkt als e-learning en omvat meer dan
30 Security Awareness trainingen, waarmee u uw medewerkers effectief bewust kunt maken van de IT-risico's.
Ons didactisch concept bestaat uit duidelijke teksten, video's en meerkeuzevragen in lessen van 10 tot 15 minuten,
zodat deze gemakkelijk met het dagelijkse werk kunnen worden gecombineerd.

Alle risico's kennen

Veilig op de lange termijn

Kosten besparen
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Door experts geselecteerde onderwerpen

o

Doorlopende aanvullingen voor actuele gevaren

o

Inzicht in de vorderingen van uw medewerkers

o

Meertalig, interactief en afwisselend

o

Regelmatige eenheden voor continu leren

o

Ideale voorbereiding voor ISO 27001-certificering

o

Vermindert het risico van dure cyberaanvallen aanzienlijk

o

Eenvoudige implementatie

o

Voorkomt boetes voor schendingen van de privacywet AVG

De onderwerpen

• Werken buiten het kantoor
ﬂ Risicobeheer en wachtwoorden

w Classificatie van informatie

Á Social engineering

© Werken in de cloud

˘ Mobiele apparaten

ä Phishing en malware

j Beveiligingsincidenten en rapporten ± EU-AVG & Privacy

Didactisch doordacht
De afwisselende trainingen bieden kennis aan in
de vorm van meerkeuzevragen, video's en korte
tips. Doordat uw medewerkers zelf actief zijn,
kunnen zij het geleerde optimaal onthouden.

Eenvoudig beheer
U heeft geen speciale IT-kennis nodig om het snel
op te zetten. Voeg eenvoudig meerdere medewerkers tegelijk toe aan de trainingen.
U kunt de individuele vorderingen bijhouden
dankzij de overzichtelijke rapportagefunctie.
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In één oogopslag		

Wat?		

E-learning-bibliotheek met meer dan 30 Security Awareness Trainingen

Waarom?

Duurzaam veilig werken door uw medewerkers

Wie? 		
			

Meertalig voor medewerkers van alle afdelingen en landen
(Duits, Engels, Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans)

Hoelang?

Duur van 1 tot 3 jaar, onbeperkt verlengbaar

Wanneer?

Naast de dagelijkse werkzaamheden dankzij korte leereenheden

Waar? 		

Kan op alle locaties worden gebruikt

Maak uw medewerkers tot de sterkste verdediging.
Een korte videosamenvatting van de trainingen en meer
informatie over het didactische leerconcept vindt u op:

gdata.nl/awareness-training
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