Security
Academy

Pomocí krátkých a jednoduchých videí se vaši
zaměstnanci naučí vše potřebné o informační
bezpečnosti, způsobech ochrany informací
a prevenci před jejich únikem.

Naše kurzy zahrnují kritické oblasti
kybernetické bezpečnosti:
Bezpečné

chování v síti

Bezpečné

surfování na internetu

Email
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Bezpečnost

mimo kancelář
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a skartování informací

Uchovávání
Klasifikace

dat na USB

Benefity AEC Security Academy
Zábavná forma
Kurzy formou poutavých animovaných videí.

Krátká videa

Průměrná délka kurzu je stanovena na 6 minut. Jedná

se o efektivní délku sdělené informace, u které uživatelé neztrácejí pozornost a vnímají sdělený obsah.

Ve třech jazycích

Lokalizace do českého, slovenského a anglického

jazyka.

Testování

Kurzy jsou zakončeny testem, pro ověření získa-

ných znalostí.

Reporting

informací

Získání přehledného reportu průběhu vzdělávání.

Reakce

zaměstnanců při
bezpečnostním incidentu

Vytvořeno specialisty na IT bezpečnost
Kurzy přímo od specialistů na IT bezpečnost.

Webináře

Přístup k námi pořádaným webinářům, reagujícím
na aktuální kybernetickou situaci.

www.aec.cz

Security Academy

Připravujeme následující kurzy:
O AEC

Phishing
Sociální inženýrství
Ochrana osobních údajů

Přizpůsobíme se vašim potřebám
Možnost objednání kurzu na míru dle vašich potřeb
Uzpůsobení uživatelského prostředí logem a barvami vaší společnosti

Vyberte si řešení, které vám vyhovuje
Poskytnutí kurzů s naší platformou
Připojte se do naší platformy a během okamžiku můžete zahájit celý proces
vzdělávání. Zaškolíme vašeho administrátora, ten pak bude moci importovat a
spravovat uživatele, přidělovat kurzy, vytvářet zprávy, plánovat proces vzdělávání a posílat e-mailové notifikace. Všechno s naší podporou a údržbou.
Poskytnutí kurzů do vaší platformy
Máte svoji vlastní platformu a chcete pro vzdělávání využívat pouze tu vaši?
Můžete! Kurzy Vám dodáme ve formátu, který umožní jejich snadné nasazení
do vaší vzdělávací platformy.

Vytvořte si bezpečnou kulturu ve vaší společnosti

AEC je součástí skupiny KKCG. Máme
silnou pozici na trhu informační bezpečnosti, kde působíme již od roku
1991. Tuto pozici si hrdě držíme profesionalitou a spolehlivým přístupem ke všem úlohám a výsledkům,
které přinášíme. Se zákazníky vytváříme dlouhodobé vztahy založené na
znalostech, porozumění a vzájemné
důvěře. Naši zaměstnanci jsou
experti v různých oblastech IT bezpečnosti a kombinace jejich odbornosti a zkušeností je to, co vytváří
synergický efekt.

DEMO
Získejte přístup do AEC Security
Academy a přesvědčte se sami.

E-learningová platforma je pouze část procesu, který cílí na získání bezpečnostního povědomí ve vaší společnosti. Pro podporu tohoto cíle, nabízíme i další
naše služby:

Phishingové
kampaně

Testy
sociálního
inženýrství

Tvorba
plakátů a jiné
grafiky

AEC a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, tel: +420 541 235 466
AEC a.s., Voctářova 20a, 180 00 Praha 8, tel: +420 226 229 133
AEC s. r. o., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, tel.: +421 254 410 283

On-site
školení

edu.aec.cz/demo

www.aec.cz

