Security Awareness E-learning
Doorlopende bewustwording met online trainingsmodules
Gedragsverandering en bewustwording creëren is geen eenmalige actie. Structurele aandacht voor
informatiebeveiliging is essentieel. Vanuit deze overtuiging is onze Security Awareness E-learning
ontwikkeld. Geen overdaad aan (huis)regels, maar praktische aandachtspunten en tips om
gedragsverandering te stimuleren en realiseren.

Hoe werkt het?
Het E-learningprogramma bestaat uit 12 modules en een online kennistest, waarbij medewerkers aan de
hand van korte video’s en praktijkvoorbeelden leren wat hun rol is binnen de organisatie op het gebied van
informatiebeveiliging en hoe zij veilig(er) kunnen werken. Denk hierbij aan het herkennen van phishingmails, het
gebruik van veilige wachtwoorden en versturen van (gevoelige) gegevens.

Praktische voordelen:
•

Doorloop de training wanneer het u uitkomt

•

Hoge betrokkenheid, omdat het medewerkers
zakelijk en privé helpt

•

Beschikbaar in 8 populaire talen

•

Voor 90% opgebouwd uit geanimeerde video’s
(dus geen lange teksten)

•

Structureel aandacht voor veiligheid door 		
spreiding en modulaire opbouw

•

Inzicht in voortgang van medewerkers via 		
overzichtelijk dashboard en rapportages

•

Nieuwe modules kosteloos toegevoegd

•

Mogelijkheden eigen huisstijl en integratie in 		
eigen LMS

Kennistest en certificering
Het E-learningprogramma wordt afgesloten met een examen. Als de werknemer slaagt dan
ontvangt hij/zij een officieel Security Awareness Certificaat. Heeft u medewerkers in dienst die
jaarlijks PE-punten dienen te halen? Dit trainingsprogramma is PE-gecertificeerd. Daardoor is
deze training voor de functionarissen AA, RA en RC binnen uw organisatie extra waardevol.
Bovendien is Security Awareness voor hen extra belangrijk, omdat zij te maken hebben met
waardevolle, bedrijfskritische (klant)gegevens.
Supervisie PE-certificering:
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Overzicht van E-learning modules
Kick-off

Wachtwoorden

Wat is informatiebeveiliging?
Wat zijn concrete risico’s en
consequenties?

Wat is een sterk wachtwoord
en hoe kan ik deze
onthouden?

Opfrismodule I
Korte terugblik op
belangrijkste zaken uit
voorgaande modules

Veilig gebruik maken van
Internet, Cloud en vergeten
gevaren

Social Engineering
Bescherming tegen het

Opfrismodule II
Korte terugblik op
belangrijkste zaken uit
voorgaande modules

Internet & Cloud

PC & werkplek
‘Clean Desk’ en de risico’s
op de ogenschijnlijke veilige
werkplek

Privacy
Hoe moet men omgaan
persoonsgegevens op het
werk?

AVG (GDPR)
De basisprincipes van de
AVG en het voorkomen van
datalekken

E-mail en Fraude
Het leren herkennen van
phishing en omgaan met
lastige situaties

Veilig Mobiel
Hoe gaan we met informatie
en draagbare apparaten om?

Kennistest
Afsluitend examen over alle
behandelde onderwerpen,
inclusief certificering

Stapsgewijs naar bewustzijn
Doelstelling

Planvorming

Nulmeting

1-meting

Bewustwording

Monitoring

Evaluatie

Beleid

Professionele leermethodes en ondersteuning
ACA IT-Solutions beschikt over een gespecialiseerd team dat u kan helpen met de opzet en uitrol van het
Security Awareness programma. Het IT-Security Awareness programma stemmen wij, in samenspraak met u,
af op uw organisatie, uw medewerkers en uw doelstellingen, zodat maximaal resultaat wordt behaald. Daarbij
kunnen verschillende leermethodes worden ingezet, zoals klassikale trainingen, e-learning, social engineering en
phishingtesten. Zo helpen we het bewustzijn in uw organisatie te optimaliseren.

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Adresgegevens		
Contactgegevens
ACA IT-Solutions 		

040 - 8 800 100

Beukenlaan 40-50 		

info@aca-it.nl

5651 CD Eindhoven		

www.aca-it.nl

