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SAFELab – IT bezpečnosť pre firmy

Chcete mať IT bezpečnú
firmu?
Začnite zamestnancami.
Veľké množstvo firiem investuje do bezpečnosti svojej IT infraštruktúry.
Technické zabezpečenie, firewall, antivírus sú štandardom, no častokrát
sa zabúda na tú najdôležitejšiu zraniteľnosť – na zamestnanca. Podľa
cyber security reportu od spoločnosti IBM bola ľudská chyba hlavnou
príčinou 95% všetkých bezpečnostných incidentov.
Zabezpečte svoju firmu, zabezpečte zamestnancov.

Témy 2021
Ransomware

Phishing
Únik dát
Vishing a SMS phishing
IT bezpečnosť firmy

V krátkej prezentácii by sme Vám radi predstavili našu službu
SAFELab a nástroje, ktorými môžete zabezpečiť svoju firmu a
zamestnancov pred hrozbou kybernetického útoku.
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SAFELab – online školenia a testy

Prevencia = Vzdelávanie
Dokážu zamestnanci vo vašej firme spoľahlivo odhaliť
manipuláciu a sociálneho inžiniera? Zvládnu bez zaváhania
identifikovať podvodnú phishingovú emailovú správu?
Prípadne, čo spraví zamestnanec, ak sa mu na telefóne
zobrazí číslo jeho nadriadeného, a volajúci ho požiada o
citlivé firemné informácie? Viete vy a vaši zamestnanci, že
telefónne číslo volajúceho je možné sfalšovať?

Online kurzy IT bezpečnosti pre zamestnancov
Prvým krokom k zabezpečeniu firmy je vzdelávanie
zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti. Online kurzy IT

bezpečnosti SAFELab naučia vašich zamestnancov všetko o
tom, ako bezpečne používať pracovný počítač, smartfón a
firemnú sieť, ako spoľahlivo identifikovať podvodnú

phishingovú správu, ako odhaliť podvodnú webstránku či
platobnú bránu, ako sa brániť pred vishingom a telefonickými
útokmi, ako postupovať v prípade bezpečnostného incidentu,

aké sú najčastejšie podvody cielené na manažment a
zamestnancov a veľa ďalšieho.
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SAFELab online školenia a testy

Interaktívne testy
Druhým krokom k IT bezpečnej firme je

overenie znalostí vašich zamestnancov.
Školiaci systém SAFELab obsahuje
niekoľko interaktívnych testov, v ktorých si

môžu vaši zamestnanci overiť novo
nadobudnuté vedomosti.
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SAFELab – PhishTarget

Skúška v praxi
Testovacia phishingová
kampaň odhalí slabé
miesta vo vašej firme
Nástroj PhishTarget vám

Pripravili sme rôzne šablóny

pomôže, v troch jednoduchých

testovacích emailových správ,

krokoch, vytvoriť vlastnú

ktoré sú cielené na firemné

phishingovú testovaciu kampaň

financie, prihlasovacie údaje,

a rozoslať ju automatizovane

vnútrofiremnú komunikáciu,

na vašich zamestnancov.

systémové notifikácie a
bezpečnostné varovania.

Nástroj PhishTarget je dôležitou súčasťou
našej služby SAFELab. Pravidelným praktickým
testovaním zamestnancov odhalíte slabé miesta a

správnym školením ich dokážete zabezpečiť.
Pravidelným testovaním zvyšujete pozornosť a
ostražitosť vašich zamestnancov.
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Základný princíp TVP
Testuj – Vzdelávaj – Preveruj
Vstupný test – Stav firmy

01.

Použite nástroj PhishTarget a zistite,
v akom stave je vaša firma. Dokážu
vaši zamestnanci odhaliť phishing?

Vzdelávanie – Prevencia
Vďaka našim online kurzom a
testom získajú vaši zamestnanci

02.

potrebné vedomosti a schopnosti.

Preverenie – Nový stav firmy

03.

Následne vykonáte opakovaný
praktický test, ktorý vám ukáže, aké
veľké je zlepšenie zamestnancov.

Opakovanie – Tréning
Opakovaným testovaním cez nástroj

PhishTarget posilňujete ostražitosť a
schopnosti vašich zamestnancov.

04.
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Prečo je dôležité
bezpečnostné povedomie
zamestnancov?
Áno, dôležité je aj správne zabezpečenie IT infraštruktúry,
firewall, antivírus, aktualizované systémy a bezpečnostná
konfigurácia.
Avšak stačí jeden podvodný phishingový email, ktorý
zamestnanec otvorí, klikne na odkaz a vyplní svoje
prihlasovacie údaje.

Kybernetický útočník okamžite získa prístup k informačným
systémom, emailovým správam, citlivým dokumentom, a to
práve vďaka odcudzeným prihlasovacím údajom.
Presne kvôli svojej jednoduchosti je phishing taký
rozšírený – rapídne rastie počet rozosielaných
podvodných správ a ransomware útokov.

Phishingové útoky

80%

tvoria až 80% všetkých hlásených
bezpečnostných incidentov.

Počas pandémie COVID-19

600%

vzrástol počet phishingových
emailov o viac ako 600%.
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2020 Signature

D E M O

V E R Z I A

Vyskúšajte DEMO
Pre každého potenciálneho zákazníka sme pripravili
DEMO verziu, kde sú dostupné prvé dva online kurzy
bezplatne, a rovnako sa môžete zoznámiť s prostredím a

jednotlivými funkciami našej služby SAFELab.
Pre získanie prístupu do DEMO verzie postačuje
zaregistrovať vašu firmu na stránkach služby SAFELab:
https://safelab.sk/online-kurzy-it-bezpecnosti/registracia-firmy
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Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte
nás
Telefón :

0948 487 444
E-mail :

info@safelab.sk
WWW adresa

https://safelab.sk

Radi Vám povieme viac
Telefonicky
Radi Vám zodpovieme akúkoľvek otázku a bližšie predstavíme
našu službu SAFELab.

Osobne
Naši obchodní zástupcovia Vám radi bližšie predstavia službu
SAFELab osobne alebo formou videokonferencie.

Webstránka
Na našej webstránke nájdete množstvo informácií o službe

SAFELab, ako aj o nástrojoch PhishTarget, PhishAlert,
PhishAnalysis a VishingCheck.
https://safelab.sk/it-bezpecnost-firma/kyberneticka-bezpecnost-pre-firmy
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