
Cyber Security Awareness Training
Laat je niet phishen! Train medewerkers om misleidende e-mails te herkennen.

Naast tal van technische tools om onze netwerken te beschermen tegen gijzelsoftware en hackers, blijft de zwakste schakel toch de 

mens. Iedereen kent wel een voorbeeld van een Phishing e-mail. Maar hoe zeker ben je dat je er geen gemist hebt? Hoe zeker ben jij 

ervan dat je medewerkers alle phishing e-mails herkennen?

Je bent slechts één muisklik verwijderd van cybercrime!
Maak jij je zorgen over het onbedachtzaam klikken van jouw medewerkers? Kappa Data ontzorgd op dit gebied met de Cyber Security 

Awareness Training. Dit is niet zomaar een training, maar een volledig programma bestaande uit een combinatie van componenten 

die het menselijke gat in de beveiliging dichten. 

Kies de campagne die bij je past en maak jouw organisatie phishing-proof!
• Cyber Security Awareness Training 

De training bestaat uit verschillende online video’s die aangevuld kunnen worden met klassieke opleidingen. 

• Examen 

Toets je medewerkers op hun opgedane kennis. Er is een mogelijkheid tot het vergelijken en opvolgen van de evolutie. 

• Kies uit een E-mail-, SMS & Voicemail- en/of USB Campagne  

Wij werken gedurende de gekozen campagne  altijd met steekproeven. Zo sturen wij bijvoorbeeld tijdens de E-mail Campagne 

herhaaldelijke valse phishing e-mails om zicht te krijgen hoe medewerkers hiermee omgaan. Het klikgedrag wordt geanalyseerd 

en er wordt gecontroleerd of ze hun gegevens achterlaten. Op het moment dat een gebruiker klikt op een phishing e-mail, kan er 

onmiddellijk een online training aangeboden worden. Hierdoor ken en beheers je de zwakke schakels in je organisatie. 

• Maatwerk

Elk bedrijf is anders. Gerichte aanvallen worden dan ook in samenspraak op maat en zo realistisch mogelijk gemaakt. 

• De kracht van herhaling

Het belangrijkste puntje uit de lijst! Iets wat we niet onderhouden, gaat vervagen. Daarom worden de medewerkers het hele jaar 

door uitgedaagd zonder hun werk te verstoren. 

• Analyse, opvolging en planning

Elk kwartaal wordt de voorbije periode geanalyseerd en aan de hand van de resultaten wordt er een nieuwe planning gemaakt. Een 

continue bijsturing en optimalisatie is hierdoor geïntegreerd. Tevens is er de mogelijkheid om de resultaten anoniem te vergelijken 

met bedrijven uit dezelfde sector. 

Samen voorkomen we dat je een enorm bedrag moet neertellen! 
Zorg voor awareness onder jouw medewerkers. De Cyber Security Awareness Training van Kappa Data biedt volledige ontzorging van 

IT-afdelingen en is een budgetteerbare all-in-one oplossing ter bescherming van de menselijke zwaktes achter de computer.

Neem contact op met uw IT-partner of Kappa Data voor meer informatie of klik [HIER] om onze Solution Brief te downloaden.
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