
Cybercrime Awareness foredrag
  - luk for det menneskelige sikkerhedshul!
 
Dine medarbejdere er virksomhedens største aktiv. Samtidig udgør de ofte det svageste 
led i virksomhedens it-sikkerhed.  

Hackerangreb kan koste virksomheder milliardstore tab
Der er intet nyt i cyberkriminalitet, men omfanget vokser faretruende hurtigt. I vores digi-
tale samfund er vi alle forbundet via data, som flyder på tværs af forskellige platforme og 
systemer. Det medfører, at vi ikke kun skal tage højde for direkte risici men i høj grad også 
indirekte risici, som er en følge af den øgede interaktion med andre. Der kræves således 
øget fokus på awareness.

Vidste du, at 90% af alle hackerangreb faktisk starter med en e-mail?
Med KonsensITs Cybercrime Awareness foredrag 
tager vi dig med på en rejse ind i hackerens verden. 
Du vil opleve en demonstration af et live hackerangreb, 
og vi vil bl.a. komme ind på emner som:
 
• Trusselsbilledet i dag
• Hvilke hackertyper kendes, og hvordan arbejder de
• Hvordan opdager I hurtigt faresignalerne
• Hvordan sikrer du dig bedst muligt
• Anbefalinger, herunder

- Sikkerhedsprocedurer
- Træning af medarbejdere
- Kontroller og tests
- Krisehåndtering - hvad gør du, når det går galt
 

Foredraget varer 1 time, hvor vi også giver dig nogle enkle regler, som alle er med til at 
minimere risikoen for kompromittering af din virksomheds it-systemer.

Kontakt os på +45 44 85 50 70, og hør mere om foredraget. Du kan også booke det direkte 
ved at skrive til os på salg@konsensit.dk.

Medarbejder awareness træning
Deltag også i vores online medarbejder awareness træning, som foregår via video, 
simulerede phishing mails og tests. Træningen foregår 4 gange om året og sikrer, 
at dine medarbejdere bliver dygtigere til at spotte, om fx. en email er et angreb.
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