MICRO-LEARNING SÄKERHET
Stärk användarnas säkerhetsmedvetande och minimera
risken för fullbordade angrepp

Mer än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter
kan kopplas till användarnas handlingar.
Utbildning av användare är därför en av de
viktigaste komponenterna i en organisations
IT-säkerhetsarbete.
Tillsammans med partner erbjuder vi interaktiv
utbildning (micro-learning) inom säkerhet. Då
ökar medvetenheten hos användarna och
reducerar risken för angrepp.
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RÄTT KUNSKAP, TILL RÄTT
INDIVID, I RÄTT TID
Intelligent simulering och träning som stärker säkerhetsmedvetandet
Onlinebaserad utbildning där utbildningsmodulerna bygger på
micro-learning konceptet som är kortfattade och relevanta.
De bygger på en holistisk inlärningsmodell, uppdateras löpande med
intelligent teknologi, smarta illustrationer, expertkompetens om ITsäkerhet och modern pedagogik.
Omfattar allt från Ransomware till Säker surfning och anpassas
automatiskt för verksamhetens egna miljö.

Hur fungerar det?
Utbildningsmodulerna anpassas automatiskt för
varje unik verksamhet baserat på den
information som administratören anger om
organisationens IT-miljö under den initiala
konfigurationen.
Deltagarna får som standard en e-postinbjudan
till en Micro Training exempelvis varje månad.
Deltagarnas respons på simuleringar och
uppnådda resultat analyseras kontinuerligt för
att ge varje användare ett engagerande och
relevant utbildningsprogram.
En användare som klickat på en länk i en
simulerad attack får, efter en anpassad Instant
Learning, ett erbjudande att direkt starta en
Micro Training kopplad till den simulerade
attacken.
De simulerade attackerna bygger på tusentals
aktuella hot som analyserats och bearbetats.

Utbildningarna kan genomföras direkt i mobilen
eller i datorns webbläsare. Inga
inloggningsuppgifter krävs av användaren, istället
identifieras varje användare genom den unika
länken i e-postinbjudan. Allt innehåll är tillgängligt
på flera olika språk.
I en egen kundportal kan behörig administratör
följa rapporteringen som ger en tydlig bild av din
organisations framsteg. Genom en avancerad
algoritm som väger samman deltagarnas respons
på simulerade attacker, övningar, genomförda
utbildningsmoduler m.m. beräknas både
individuell och gemensam medvetandegrad.

Vill du veta mer? Kontakta din kundansvariga eller
Christer Löfgren christer.lofgren@gdm.se
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