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a Service LITE

Ako sa brániť?
Aj keď sú technické riešenia dnešnej doby veľmi 
účinné a firewally novej generácie dokážu veľké 
množstvo phishingových e-mailov zastaviť, tak nedo-
kážu zastaviť všetko. 

30 % phishingových e-mailov prejde cez technické 
bezpečnostné riešenia až ku koncovému užívateľovi, 
ktorý je následne poslednou obrannou líniou Vašej 
spoločnosti. Na Vás je, dať mu nástroje a prostriedky 
k tomu, aby sa nestal obeťou phishingového útoku.

Jedným, možno i hlavným nástrojom, je kvalitný 
vzdelávací program a dvíhanie povedomia zamest-
nancov o tejto hrozbe.

www.aec.sk

Phishing ako najčastejšia príčina 
bezpečnostného incidentu 
Zo štatistík z roku 2019 vyplýva, že viac ako 90 % 
bezpečnostných incidentov v spoločnostiach, 
začína práve phishingovým útokom. Zároveň 
dochádza k medziročnému nárastu odoslaných 
phishingových e-mailov a k enormnému nárastu 
odoslaných phishingových správ skrz SMS.

Nezdá sa, že by táto hrozba mala v najbližšej 
dobe zmiznúť a preto je nutné sa začať brániť 
čo najskôr!
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Phishing ako služba – interaktívny vzdelávací program 
Táto služba predstavuje vstupnú bránu do sveta interaktívneho vzdelávania zamest-
nancov, formou aktívneho phishingu.

Zameriava sa na jednu z domén phishingu, konkrétne na modifikáciu chovania uží-
vateľov v prípade klikania na potenciálne nebezpečné odkazy.

V rámci tejto služby Vám ponúkame deväť najčastejších phishingových e-mailov, 
z ktorých si tri vyberiete a nasledujúce tri mesiace budú odoslané tri phishingové 
kampane na Vašich užívateľov.

Následne dostanete každý mesiac vyhodnotenie prebehnutej kampane so základ-
nými štatistikami, ktorými sú:

�� Počet odoslaných e-mailov;
�� Počet užívateľov, ktorí klikli na odkaz;
�� Počet skutočných kliknutí;
�� Počet užívateľov, ktorí email nahlásili; *
�� Počet užívateľov, ktorí na odkaz klikli a email nenahlásili; *
�� Počet užívateľov, ktorí na odkaz klikli a email nahlásili; *
�� Počet užívateľov, ktorí na odkaz neklikli a email nenahlásili; *
�� Počet užívateľov, ktorí na odkaz neklikli a email nahlásili. *

Čo tým získate?
Vďaka tejto službe sa zdvihne povedomie Vašich zamestnancov o jednej z hrozieb 
phishingu (kliknutie na potenciálne nebezpečný odkaz). Zároveň dôjde ku zníže-
niu rizika nainfikovania spoločnosti škodlivým programom, vďaka až 50 % zníženiu 
počtu kliknutí na potenciálne nebezpečný odkaz.

Dovoliť si to môže naozaj každý!
Táto služba je koncipovaná ako vstupná brána do sveta bezpečnostného vzdelávania 
zamestnancov v oblasti phishingu.
Celý tento proces Vás bude stáť 2 690 €! **

* Štatistiky sú zhromažďované v kooperácii s klientom
** Cena je garantovaná iba v prípade, že dodaný zoznam zamestnancov neprekročí 250 

Čo ak mám záujem 
o komplexný prístup?
My v AEC chápeme, že niektorí naši 
klienti, majú záujem o komplexní 
anti-phishingový vzdelávací program. 

V prípade záujmu sme schopní vypra-
covať detailný vzdelávací plán v oblas-
tiach phishingu (Phishing ako služba 
FULL) pre Vašich zamestnancov, ktorý 
je zameraný na jednu až dve konkrétne 
problematiky a toto chovanie následne 
cez vzdelávanie užívateľov modifikuje.

Okrem klikania na potenciálne nebez-
pečný odkaz, sa jedná o nasledujúce 
oblasti phishingu:

��  Otváranie nebezpečnej prílohy;
��  Odosielanie citlivých informácií cez 

e-mail;
��  Nahrávanie citlivých dát na 

vzdialené úložisko;
��  Zachytávanie užívateľských 

prihlasovacích údajov;
��  Spear-phishing.

Prípadne sme schopní s klientom vypra-
covať plán, na základe jeho konkrétneho 
problému.

Súčasťou FULL verzie sú tiež detailnejšie 
výstupy, v ktorých okrem už skôr zmie-
nených štatistík dostanete nasledujúce:

��  Detailnejší popis užívateľského 
chovania;

��  Najnáchylnejšie oddelenie 
v spoločnosti;

��  10 najlepších užívateľov spolu s 10 
užívateľmi, ktorí sú voči phishingu 
najnáchylnejší;

��  Školiaci plán na mieru.

30 %
priemerný počet 

zamestnancov, ktorí 
phishing neodhalia

Pri pravidelnom tréningu 
zamestnancov, dochádza 
v prvých 3 mesiacoch 
priemerne k poklesu 
o 50%

Tréningová doba troch mesiacov

1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac


