SECURITY AWARENESS PROGRAMMA
Het security awareness programma maakt van uw werknemers de sterkste schakel.
Vandaag de dag worden uw werknemers vaak blootgesteld aan zeer geavanceerde
phishing and ransomware aanvallen.

Highlights

Waarom een Security Awareness programma?

BASELINE TESTING

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van
informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar
komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de
organisatie wordt geschaad. Meer dan ooit zijn medewerkers de zwakke schakel in de
beveiliging van het netwerk. Om van deze medewerkers de sterkste schakel te maken
heeft Data Alert een Security Awareness programma ontwikkelt. Wanneer u binnen uw
organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wilt
realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness programma initieert.

Wij bieden een baseline test aan
om Phishing percentage van uw
gebruikers te bepalen.

TRAIN UW GEBRUIKERS
On-demand, onsite interactieve,
boeiende training met veel voorkomende valkuilen.

VIS JE GEBRUIKERS
Volautomatische gesimuleerde
phishing-aanvallen, honderden
sjablonen met onbeperkt gebruik.

BEKIJK DE RESULTATEN
Rapportage met statistieken en
grafieken voor zowel training
en phishing campagne.

Doelgroep
Het Security Awareness programma is geschikt voor iedere medewerker die actief is op het
gebied van informatiemanagement. Deze training is ontwikkelt voor kleine-, middelgroteen grote organisaties. Basiskennis van informatieveiligheid is niet noodzakelijk.

Het Security Awareness programma
TRAINING CAMPAGNES
Data Alert automatische training campagne doet het zware werk voor u. U bespaart
tijd en geld met het opzetten installeren van een security training en het najagen van
gebruikers om hun examen te voltooien.
CUSTOM PHISHING SJABLONEN
Afgezien van de honderden makkelijk te gebruiken bestaande sjablonen, kunt u
scenario's kiezen en laten aanpassen op basis van persoonlijke gegevens, een
gerichte spear-phishing campagne is het resultaat.
CUSTOM LANDING PAGINA’S
Elke Phishing E-mail sjabloon heeft zijn eigen custom landingspagina, die het
mogelijk maakt voor point-of-failure onderwijs en landingspagina's die specifiek
vist naar gevoelige informatie.
GESIMULEERDE BIJLAGE
De aangepaste Phishing Sjablonen kunnen ook gesimuleerde bijlagen bevatten in
de volgende formaten: Word, Excel, PowerPoint en PDF, (ook gezipte versies van
deze bestanden).
GEDETAILEERDE RAPPORTAGE
Duidelijk en overzichtelijke rapportages van phishing-campagnes per gebruiker of
groep, tijdslijn overzicht van de voortgang per gebruiker, mogelijkheid voor export
naar PDF
CRYPTO-RANSOM GARANTIE
Wij zijn er zo zeker van dat ons security awareness programma werkt, dat wij
uw losgeld betalen als u geraakt wordt door een ransomware aanval terwijl u klant
bent van ons.
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