Data Informatie Eindgebruikers
Veiligheidstraining
Online Training

Inhoudsopgave
Video’s, screenshots, e-mails e.d. met
voorbeelden van cybercriminaliteit
Hoe herkent u de hacker?
Hoe maakt u sterke wachtwoorden?
Hoe meldt u fraude?
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
De meest voorkomende gevaren:
Ransomeware
Phishing
Hacking
ID-fraude
Gevaren van Free WiFi en Social media
Privacy Check (kennistest)
Rapportagetool waarmee u kunt zien
wie de online training heeft gevolgd en
die inzage geeft in de resultaten van de
Privacy Check

Voordelen
Naast een betere privacy waarborging en een lage investering
per cursist zijn er meer voordelen:

Kosteloze privacy check, inclusief resultaten, cijfer
en certificaat
Herkansing inbegrepen bij onvoldoende score
van de privacy check
Geen software-installatie nodig
Informatie over de AVG-wet die ook voor uw
bedrijf is gaan gelden
Meer zekerheid over uw privacy
Voorkom slimme hackmethodes, virussen en
onnodige problemen
Beschikbaar op desktop, laptop, tablet en
smartphone
Zo vaak als nodig de video’s terugkijken

Definitie
DIEV (Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining) is online training in de
Nederlandse taal.
Online training: verschillende modules met in totaal 34 korte video’s
Voor pc-eindgebruikers die hackingmails, phishingmails, ransomware, ect.
willen herkennen en voorkomen
Minimale consumptie van de werktijd
Kort en bondig, maar adequate informatie
De licentie is persoonsgebonden, dus 1 gebruiker per licentie
Filosofie
Natuurlijk beschermt u uw bedrijfsgegevens. U zorgt ervoor dat maatregelen,
zoals antivirus, firewalls en IDS/IPS op orde zijn. Daarom gaan cybercriminelen
steeds vaker op zoek naar de zwakste schakel in de beveiliging van uw
bedrijfsgegevens: de mens. Uw medewerkers zijn voor opportunistische hackers
een gemakkelijk aanvalspunt. Om die kans drastisch te verkleinen biedt DNA
Services B.V. u een online training aan.
Geen tijdrovende oefeningen
Beter bewustzijn over cybercriminaliteit en de gevolgen daarvan
Met de nieuwste collectie Tips & Tricks ontstaat er een blijvend leerproces
Toegang tot de leerstof binnen een periode van 12 maanden
Tarieven
Het tarief is gemiddeld €2,25 per gebruiker per maand.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze website, per
mail of via de telefoon.

