
Deloittes Cyber Hygiejne
Beskyt jeres virksomhed mod cyberkriminalitet
gennem uddannelse



Den offentlige sektor er ikke mindre udsat. Den seneste trusselsvurdering fra Center for 

Cybersikkerhed påpeget, at truslen er større end nogensinde. Når hackere prøver at opnå adgang til 

systemer og data, er det typisk medarbejderne, som er målet i første omgang. Dette sker gennem 

helt almindelig adfærd på internettet, hvor medarbejderne browser rundt på hjemmesider, bliver 

udsat for phishing-mails eller ad anden vej medvirker til, at virksomhedens systemer mv. inficeres. 

Medarbejderne er derfor afgørende for sikkerheden 
ift. deres håndtering af data og systemer. 

Forskning viser, at virksomheder bør være mere opmærksomme på, hvordan deres ansatte agerer ift. 

cybersikkerhed. Uddannelse er en omkostningseffektiv metode til at reducere jeres risiko for at blive 

udsat for en cyberhændelse. 

Deloittes Cyber 
Hygiejne Training 

Op imod 90% af alle sikkerhedsbrud sker på grund af eller igennem menneskelig 
håndtering. 

Phishing-e-mails, ransomware, spyware, hacking og datatyveri er blevet en del af 
vores dagligdag og en trussel som vi er nødsaget til at forholde os til. 



Cyber Hygiejne: Awareness træning og phishing-kampagner as-a-service.

Fra 2020 tilbyder Deloitte en samlet tilgang – en service – for Cyber Hygiejne hvor vi kombinerer vores 

globale træningsprogrammer (flere end 500.000 brugere globalt) med Cyber Phishing kampagner –

som en service. Man får månedlige opdateringer som er baseret på trusselsbilledet. Fx vil man i juni 

opleve at der sættes fokus på ”Direktørsvindel” og phishing, da der ofte i ferietiden er voldsom aktivitet 

fra de cyber-kriminelle. Hvert måneds kursus består af en forklarende video, der varer 2-4 minutter, 

efterfulgt af en test. Brugeren kan tage kurset via telefon, pc eller tablet. Et kursusbevis dokumenterer, 

at brugeren har opnået viden om it-sikkerhed. Phishing-kampagnernes indhold aftales halvårligt. 
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Deloittes Cyber

Awareness Training er: 

Cloudbaseret onlinetræning 

Inspirerende videobaseret læring 

– aktuelt og relevant 

Kort og lærerig – 10 

minutter pr. kursus 

Tilgængelig på 18 sprog 

En række fleksible kurser, 

der kan sammensættes, som 
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