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AANDACHT VOOR EEN BEVEILIGDE IT-OMGEVING!

Online Security Awareness Platform
Alles wat je nodig hebt om doorlopend security
awareness te creëren in één platform.
Met het security awareness platform van UnitIT stel je het juiste trainingsmateriaal
voor de juiste persoon op het juiste moment beschikbaar. Het platform kenmerkt zich
door het intuïtieve gebruik en de toegankelijkheid. De perfecte tool om doorlopend
met security awareness bezig te zijn en jouw medewerkers de juiste handvatten te
geven om risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, cyber security en privacy
te herkennen en de betrokkenheid te vergroten.

HET PLATFORM
TRAININGSPROGRAMMA’S

GEBRUIKERSBEHEER

Je houdt zelf de regie over de trainingsprogramma’s
waarmee je medewerkers toegang tot de
contentbibliotheek met tot meer dan 40
trainingsmodules, games en kennistesten over de
verschillende thema’s binnen informatiebeveiliging,
cyber security en privacy. Met deze content stel je
eenvoudig meerdere trainingsprogramma’s samen
die perfect aansluiten bij de wensen van jouw
organisatie.

UnitIT verzorgt het complete gebruikersbeheer
en plaatst gebruikers in groepen die verschillende
trainingsprogramma’s kunnen volgen. Wellicht dat
Finance een ander programma dient te volgen dan
HR. Nadat een gebruiker heeft ingelogd komt deze
direct terecht in het programma dat wij beschikbaar
hebben gemaakt. Single Sign-On authenticatie is
mogelijk.

RAPPORTAGE
UnitIT rapporteert eens per kwartaal waardoor
je inzicht krijgt in de voortgang en resultaten van
gebruikers. Daarnaast genereert UnitIT certificaten
voor gebruikers of groepen. Hiermee krijg je
optimaal inzicht in de voortgang en resultaten van
medewerkers.
GEBRUIKERSBEHEER
UnitIT beheert het platform
Gebruikers ingedeeld in groepen
Registeren door uitnodiging
Single sign-on auhtenticatie mogelijk (optie)

CONTENT MANAGEMENT
Toegang tot ruim 40 modules.
Stel meerdere programma’s samen aan de
hand van verschillende groepen binnen de
organisatie (totaaloverzicht modules).

RAPPORTAGE
Inzicht in voortgang en resultaten van
gebruikers en gebruikersgroepen
Certificaten van deelname

OVERIGE
Gebruiksvriendelijke user interface
Voor desktop, laptop, tablet & smartphone
Meertalig (8 talen)
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DE CONTENT
Leer medewerkers om risico’s te herkennen en
veilig te werken. Het creëren van bewustwording en
gedragsverandering is geen eenmalige actie, maar
een proces. Ons trainingsprogramma is hiervoor
perfect geschikt. Medewerkers kunnen de modules
volgen op het moment dat het hen het beste uitkomt
op hun computer, tablet of smartphone.

MODULAIR OPGEBOUWD
De modules behandelen belangrijke thema’s op
het gebied van informatiebeveiliging, cyber security
en privacy. Samen vormen ze een compleet
programma. Volgorde, selectie en timing kunnen
naar wens aangepast worden. Zo kan je een
trainingsprogramma samenstellen dat perfect
aansluit op de wensen van de organisatie. Er
worden regelmatig automatisch nieuwe modules
gelanceerd. Gebruikers hebben eenvoudig toegang
tot de modules die voor hun beschikbaar zijn gesteld.

TOEGANKELIJK EN INTERACTIEF
Geen overdaad aan regels en theoretische verhalen,
maar direct toepasbare tips om veiliger te werken,
ook in privésituaties. De modules zijn kort en
toegankelijk.
We maken onder andere gebruik van geanimeerde
bewustwordingsvideo’s, interactieve games en
kennistesten. Elke module is in 5 tot 20 minuten
te doorlopen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden
geven we uitleg over hoe men veilig(er) en
bewust(er) kan werken. Denk aan het herkennen
van phishingmails en het versturen van (gevoelige)
gegevens.

Geen lange lappen tekst, maar video’s en games
met direct toepasbare tips en tricks.
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THEMA’S

Introductie security
awareness
Wat is het belang van
veiligheidsbewustwording
en wat zijn de risico’s en
consequenties van menselijk
handelen?

Informatie in de cloud
We werken steeds vaker in
de cloud. Hoe maakt men
veilig gebruik van clouddiensten?

De veilige werkplek
Hoe draagt men bij aan een
veilige werkplek, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met
informatie?

Wifi
Hoe kan men veilig buiten de
deur werken en hoe kan men
veilig gebruik maken van wifi?

Digitale bedrijfsfraude
Welke methoden gebruiken
criminelen om organisaties
(digitaal) op te lichten? Hoe
herkent men ze en wat
zijn juiste manieren om te
reageren?

Sterke wachtwoorden
Informatiebeveiliging begint
met een sterk wachtwoord.
Hoe kan men sterke wachtwoorden maken die makkelijk
te onthouden zijn?

De grootste gevaren op
internet
Gevaren liggen overal op de
loer. Wat is cybercriminaliteit
en welke gevaren zijn er?

Datavernietiging
Informatie is goud waard
voor criminelen. Hoe vernietigt men fysieke en digitale
informatie op een veilige en
juiste manier?

Veilig apps downloaden
We maken veel gebruik van
apps op onze mobiele apparaten. Hoe weet men of een
app veilig is?

De AVG
Wat is de AVG? Wat zijn
persoonsgegevens en hoe
voorkomt men dat er datalekken ontstaan?

Veilig surfen op internet
We surfen dagelijks op internet. Hoe kan men veilig surfen
op internet?

Phishing
De grootste digitale dreiging
waar organisaties mee te
maken hebben. Wat is phishing, hoe kan men phishing
herkennen en hoe dient men
te reageren?

Social engineering
Hoe herkent men social
engineering? Wat moet men
doen bij verdachte telefoontjes en onbekende bezoekers?

USB-opslagapparaten
Het gemak van
USB-opslagapparaten is
groot, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe gaat
men veilig met deze apparaten om?

Kennistesten
Kennis van medewerkers
wordt getest met diverse
korte kennistesten.
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De beveiligde verbinding
Waarom is een beveiligde
verbinding (HTTPS) zo enorm
belangrijk?

De veilige computer
De computer is onmisbaar.
Wat moet men wel en niet
doen om veilig gebruik te
maken van de computer
en hoe houdt men deze
virusvrij?

Beveiliging van mobiele
apparaten
We nemen ze overal mee
naar toe. Hoe gaat men op
een juiste manier met mobiele apparaten om en hoe
zorgt men voor een adequate
beveiliging?

Privacy
Hoe moet men omgaan
met persoonlijke data in
het dagelijks werk? Welke
gegevens mogen er uitgewisseld worden en welke niet?

Klik hier voor een
overzicht van alle
modules

ABONNEMENTEN
Toegang tot het platform en de contentbibiotheek
is onderdeel van drie verschillende abonnementen.
Hierin combineren we de essentiële onderdelen
om de medewerkers van jouw organisatie
veiligheidsbewust te maken.

Optioneel zijn een nulmeting en phishing simulaties
mogelijk. Hiermee kan gemeten worden of de
training het beoogde effect heeft, want uiteindelijk
gaat het om de vraag: gebruiken de medewerkers
de opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk?

PRIVACY PACK
Het Privacy pack geeft toegang tot twee privacy
gerelateerde modules, ‘privacy’ en ‘AVG’.

Voor een zeer geringe meerprijs kunt u voor ons
promotie pack kiezen. Wij verzorgen dan wat leuke
posters voor op kantoor en een presentje voor de
deelnemers.

ESSENTIALS PACK
Het Essentials Pack bevat het Privacy Pack + 5
modules naar keuze.
PREMIUM PACK
Het Premium Pack geeft toegang tot alle modules.

De looptijd van de abonnementen is 12 maanden.
Betaling gebeurt jaarlijks en het abonnement stopt
automatisch na 1 jaar. Alle abonnementen kunnen
naar wens worden uitgebreid met één of meerdere
van onze andere awareness producten.

AANBEVOLEN
PRIVACY PACK

ESSENTIALS PACK

PREMIUM PACK

Toegang tot alle modules
✓ Modules: Privacy & AVG
Nieuwe modules
✓ Promotie Pack (optie)
Nulmeting voorafgaand (optie)
Phishing Simulatie (optie)

✓ Toegang tot alle modules
✓ Privacy & AVG Modules
✓ Nieuwe modules
✓ Promotie Pack (optie)
✓ Nulmeting voorafgaand (optie)
✓ Phishing Simulatie (optie)

✓ Toegang tot 5 extra modules
✓ Privacy & AVG Modules
Nieuwe modules
✓ Promotie Pack (optie)
✓ Nulmeting voorafgaand (optie)
✓ Phishing Simulatie (optie)
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NULMETING
De nulmeting bestaat uit een online vragenlijst en
generieke phishing simulatie. Het geeft inzicht in
het actuele veiligheidsniveau, potentiële risico’s en
de kloof tussen kennis en gedrag. De vragenlijst
bevat vragen over (informatie)beveiligingskwesties,
het beleid van de organisatie, het belang van de
verschillende thema’s en of men er ook naar
handelt. Het rapport geeft een goed beeld van de
onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging,
cyber security en privacy extra aandacht behoeven.
PHISHING SIMULATIE
De periodieke phishing simulaties geven inzicht
in hoeverre medewerkers kwetsbaar zijn voor
phishing. Daarnaast is het een perfect middel om
bewustwording te creëren.
We beschikken over diverse voorgedefinieerde
phishingmails die variëren in inhoud en niveau om
zo het werkelijke gedrag van de medewerkers
regelmatig te kunnen testen. Medewerkers die
klikken komen op een landingspagina met tips hoe
men phishing kan herkennen en incidenten kan
voorkomen. Na afoop van elke simulatie worden de
resultaten en bevindingen anoniem gerapporteerd.
Tegen meerprijs is het mogelijk om inhoudelijke
aanpassingen aan de e-mail en landingspagina te
doen.

PROMOTIE PACK
Om de betrokkenheid te vergroten en het effect
van het trainingsprogramma te versterken bieden
we een ondersteunend promotiepakket aan. Deze
bestaat uit een serie van leuke en grappige posters
en cartoons die perfect aansluiten bij de verschillende
onderwerpen die in de modules worden behandeld.
De posters en cartoons zijn beschikbaar in 8 talen.
Naast de genoemde materialen ontvangt u,
per deelnemer, een presentje voor hun inzet en
medewerking.
PRIJZEN
Wij bieden u de drie verschillende pakketten aan
tegen een vaste prijs per gebruiker per maand. Het
abonnement is per jaar en wordt niet automatisch
verlengd.
•
•
•

Privacy Pack: € 2,99
Essentials Pack: € 5,75
Premium Pack: € 6,59

Opties tegen meerprijs
• Promotie Pack: vanaf € 1,50
• Nulmeting: op aanvraag
• Phishing simulatie: op aanvraag
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