Security awareness & training
Maak van iedere medewerker een cyberexpert

Wat is de zwakste schakel in uw beveiliging? Juist: uw medewerkers.
Weten zij dat er zoiets als phishing bestaat? Uiteraard! Maar kunnen ze
phishingmails ook herkennen en er correct mee omgaan? Dat is nog maar
de vraag.
Bewustzijn rond een gevaar leidt niet automatisch tot kennis over dat gevaar,
laat staan tot een effectieve aanpak ervan. Dat verklaart waarom negen
van de tien cyberaanvallen vandaag nog altijd starten met een menselijke
fout.
Toch kunt u uzelf en uw medewerkers perfect tegen dat soort aanvallen
wapenen. Het middel bij uitstek daarvoor is security awareness & training.
Het doel van zo’n training is om samen met het cyberbewustzijn ook de
kennis van uw medewerkers over online dreigingen te vergroten, zodat ze
die beter kunnen herkennen. Tegelijk leren zij gepast handelen wanneer ze
met zo’n dreiging in aanraking komen.

Security awareness & training in een notendop
Bewustzijn én kennis van cyberbeveiliging aanscherpen
Beter voorbereide medewerkers staan garant voor beter beveiligde bedrijven
Geautomatiseerd, intelligent softwareplatform
Volledig AI-gestuurde phishingsimulaties en cyberbeveiligingstraining
Uitgebreide rapportage en analyse
Rapporten per gebruiker, afdeling of functie
Training op maat
Volledig aanpasbaar aan ieders behoeften

Wat mag u verwachten?
•

U leert uw medewerkers correct en veilig omgaan met online dreigingen door
volledig geautomatiseerde software te combineren met gepersonaliseerde,
realistische simulaties van cyberaanvallen. Zo maakt u van iedere
medewerker een cyberexpert. Nulmetingen bij nieuwe klanten tonen aan
dat tot 50% van alle werknemers vatbaar is voor phishing. Na één jaar
awareness & training met het platform daalt dat tot minder dan 5%.

•

Het platform maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) voor
geavanceerde training. Daarmee bereidt u uw medewerkers optimaal
voor op elk mogelijk type van aanval: spear phishing, CEO-fraude,
NSFW, industrie- en jobgerelateerde phishing, smishing, enzovoort.

•

Het platform voorziet in uitgebreide rapportagemogelijkheden. Die
stellen u in staat om de individuele voortgang van iedere medewerker
op te volgen en tegelijk de algemene vorderingen bij te houden.

•

Alles gebeurt volautomatisch: van het versturen van phishingsimulaties en
rapporten tot het aanbieden van trainingen op maat.

Bent u overtuigd en wil u meer weten?
Stap in op on onze Security Awareness & Training. Uw medewerkers zijn zo beter
dan ooit voorbereid op online gevaren.
Contacteer onze experten via:

		info@inetum-realdolmen.world

+32 2 801 55 55
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