Že danes vas lahko nepozornost na kibernetsko prevaro
spravi v rdeče številke!
Usposabljanje zaposlenih o informacijskih varnosti je naložba z največjo dodano
vrednostjo.

Informacijska varnost za zaposlene
Usoden je že en napačen klik. Zavarujte se, da do njega ne pride!

Kibernetski napadi najpogosteje ciljajo na zaposlene
V srednjih podjetjih lahko plačujete na tisoče, v velikih pa na
deset tisoče evrov mesečno za informacijsko varnost,
vendar še vedno niste zaščiteni pred kibernetskimi napadi.
Hekerji namreč najpogosteje udarijo po najšibkejšem členu
vaše obrambe, pri ljudeh.

Naložba, ki se najhitreje povrne
Naložba v ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih za
izvajanje osnov informacijske varnosti je najcenejši in najbolj
učinkovit način zaščite pred napadi z zlonamerno
programsko kodo, hekerskimi vdori in socialnim
inženiringom. Spletne, e-poštne in direktorske prevare ter
izsiljevalski virusi so samo del groženj, zaradi katerih
gospodarstvo izgubi na sto tisoče evrov vsak dan!

Tudi vi niste imuni, bodite pripravljeni!
Če ste utrpeli škodo zaradi katere od kibernetskih groženj, se že zavedate, da se vložek v
informacijsko varnost res splača. V kolikor tega niste doživeli ali mogoče zato samo še ne veste,
pa se boste v takšni situaciji znašli slej ali prej. Vse širša in globlja digitalizacija, poslovanje prek
spleta, odprta računalniška omrežja za oddaljen dostop do poslovnih informacijskih virov ter tesno
povezani informacijski sistemi kar kličejo napadalce.

Zakaj bi tvegali, če je rešitev enostavna
Poskrbite, da bodo vaši zaposleni opremljeni z znanji o
informacijski varnosti! Verjetno si ne želite, da bi zaradi na
videz majhne človeške napake ogrozili dobiček ali plačevali
kazni. Ali da bi izgubili ugled med poslovnimi partnerji in
končnimi strankami. Znani napadi v slovenskih podjetjih so
pokazali, da je cena hekerskega napada lahko tudi stokrat
večja od vložka v usposabljanje zaposlenih.

On-line trening Informacijska varnost za zaposlene
Recept, da se izognete tveganjem in da poskrbite za visok nivo osveščanja zaposlenih iz zadnjih
aktualnih kibernetskih napadov je B2 ONLINE usposabljanje iz informacijske varnosti, ki je
narejen po najnovejši metodi »learning by doing«.
Metoda namreč zagotavlja maksimalno
pomnjenje vsebine, saj so uporabniki vpleteni
v učne igre.
V Sloveniji je to edinstven izobraževani
program. Z njo se bodo vaši zaposleni naučili:
• pravilno odzvati v realni situaciji
morebitnega hekerskega napada,
• kreirati varna gesla,
• ubraniti napadov prek e-pošte ali
socialnega inženiringa.
Vas zanima podroben program?

Kaj pravijo podjetja?
»Cilj e-izobraževanja s področja informacijske varnosti je bil preprečiti varnostna tveganja zaradi neznanja,
prevelike ustrežljivosti ali naivnosti posameznikov ter pridobiti izkušnje z izvedbo e-izobraževanj. Izkazalo
se je, da je e-izobraževanje za nas zelo primerno, zaradi lokacijske razpršenosti naših sodelavcev.
Pomembno vlogo igra tudi čas, ki so si ga udeleženci razporedili sami, glede na njihove zadolžitve.
Sodelovanje z B2 IT je bilo, kot pričakovano, profesionalno in učinkovito. Vsebinska vprašanja in vprašanja
uporabnikov smo reševali strokovno in ažurno."
Mojca Potecin, Vodja kadrovske službe, Elektro Celje d.d.
"V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in
pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem
B2 IT tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden
način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj
učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj
predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih."
Robert Manfreda, Vodja IT, ebm-papst d.o.o.
"S podjetjem B2 smo izvedli e-izobraževanje na temo informacijske varnosti za 1.530 zaposlenih. Zaposleni
so izobraževanje sprejeli izjemno pozitivno ter izrazili željo po dodatnih izobraževanjih preko spleta. Všeč jim
je bila tako vsebina, kot sam način izobraževanja. Kot organizator izobraževanja sem le-to spremljala, kot
administrator. Kljub temu da mi je bil sistem eCampus do tedaj neznanka, sem delo z njim zaradi enostavne
uporabe hitro osvojila."
Barbara Žagar, NKBM d.d.

Želite demo dostop do online treninga iz
informacijske varnosti za zaposlene?
KLIKNITE!

