e-learning portal
security awareness
Secured by Design is specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Onze kennis en ervaring
wordt onder andere ingezet in de vorm van trainingen, workshops en klassikale kennissessies. Op het
gebied van informatiebeveiliging is de zwakste schakel binnen iedere organisatie nog steeds de
mens. Een kwaadwillende richt zich daarom ook vaak tot deze doelgroep. Bewustwording van de
medewerkers is dus van essentieel belang.

Training
Iedere maand zet Secured by Design een nieuwe training klaar in het portaal. Het enige wat de
medewerker nodig heeft is een PC/laptop/tablet of smartphone met internet. Iedere maand ontvangt de
medewerker een e-mail wanneer de nieuwe training klaarstaat. Bij het succesvol afronden van de
trainingen ontvangt de medewerker het Security Awareness Certificaat voor het betreffende kwartaal.

Onderwerpen
• Wachtwoordbeleid
• Herkennen van Phishing mail
• Bewustwording van de positie binnen de
organisatie
• Veilig (thuis) werken

•
•
•
•
•

(draadloze) Netwerken
Wat is cybercrime?
USB sticks
Privacy
Wetgeving

Doelgroep
Voor iedere medewerker binnen de organisatie, of het nu gaat om de manager, technische specialist of
eindgebruiker.

Tijdinvestering
De e-learning is afgestemd voor hardwerkende en druk bezette organisaties. De tijdinvestering bedraagt
slechts 10 minuten per maand.

Benefits
✓ De medewerkers ontvangen bij het succesvol afronden van de trainingen per kwartaal het
Security Awareness Certificaat, waardoor tet beleid is gedocumenteerd naar de Autoriteit.
✓ Bewustwording van het soort informatie waar de medewerker mee werkt.
✓ Stimulatie om na te denken over risico’s en risicomanagement leren toepassen in zowel werk-/
als privésituaties.
✓ Gedragsverandering door maandelijkse trainingen met terugkomende onderwerpen.
✓ Kennis op het gebied van privacy en wetgeving.

Voorwaarden
• 24/7 online toegang tot het portaal
• Maandelijks opzegbaar

Prijs: vanaf €3,per maand per medewerker

Aanmelden?
Neem contact op met Secured by Design via e-mail: security@securedbydesign.nl.
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