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Danske virksomheder er 
under konstant angreb 
fra it-kriminelle

Phishing mails, ransomware, hacking og datatyveri 
er blevet en del af vores hverdag og noget, vi er
nødsaget til at forholde os til. 

Den nye EU-lovgivning kræver ligeledes, at medarbejderne uddannes, 
informeres og lærer de forholdsvis simple regler, som kan minimere 
risikoen for kompromittering af virksomhedens it-systemer og tab af 
informationsaktiver.

Medarbejdertræning på en ny måde

Digicure Deloitte Cyber Awareness Training 
er effektiv medarbejdertræning, der gør 
det enkelt og ligetil at lære om informa-
tionssikkerhed på en spændende måde. 
Træningen består af en e-learningportal og 
en række fokuselementer i form af en pix-
iebog om informationssikkerhed, plakater, 
stickers og meget andet. Virksomheden 
bestemmer selv, hvilke fokuselementer der 
skal indgå i træningen for at skabe aware-
ness. Vi leverer et trykklart design, så man 
selv kan printe, trykke eller sammensætte 
egne fokuselementer.

Omkostningsbesparende
Cyber Awareness Training er omkost-
ningsbesparende for virksomheden. 
Medarbejderne behøver ikke at være
samlet for at modtage træning. De kan 
træne, når det passer ind i deres program 
og har adgang til awarenessportalen fra 
deres computer, smartphone eller tablet 
døgnet rundt. Awarenessportalen er 
cloudbaseret, og træningen forgår via en 
browser. Så der kræves ingen investeringer 
hard- og software for at komme i gang.

Simpelt og effektivt
Cyber Awareness Training har ingen 
PowerPoint slides og lange komplicerede 
spørgeskemaer - men en intuitiv e-learning 
portal med videoer og tests, hvor alle kan 
være med. Træningen er delt op i små bid-
der med videoer af 2-3 minutters varighed 
og en efterfølgende test, så medarbejderne 

kan træne når det passer ind i deres pro-
gram. 

Det handler om motivation

Når medarbejderne har gennemført træ-
ningen, og besvaret alle tests, får de et dip-
lom. Det dokumenterer deres nyerhverve-
de viden om it-sikkerhed. Herudover kan 
de også bruge, det de lærer i træningen 
privat. Det skaber motivation og awareness.

Bliv klar til den nye EU databeskyt-
telseslov
EU’s nye databeskyttelseslov træder i kraft 
i maj 2018. Den stiller bl.a. krav om at 
medarbejderne får en forøget kompetence 
indenfor informationssikkerhed. Cyber 
Awareness Training er med til at forøge 
kompetencen for alle medarbejdere på en 
nem og effektiv måde, så virksomheden 
allerede nu kan forberede sig til den nye 
databeskyttelseslov og dokumentere, at
medarbejderne har modtaget træning.

Følg medarbejdernes udvikling
Cyber Awareness Training har et 
administrationsmodul, der er lige så 
nemt at anvende som træningen. Her
kan man sammensætte og fastlægge 
træning, oprette og nedlægge brugere og 
følge fremdriften i programmet. Via tags 
kan man inddele medarbejderne i grupper 
og få specifik statistik på gruppen. I 
modulet kan man også vælge sprog 
forde enkelte medarbejdere.



Læring på tværs af landegrænser
Awarenessportalen tilbydes på flere sprog, 
så læring kan foregå på tværs af lande-
grænser. Medarbejderne oprettes med det 
sprog som virksomheden vælger, men kan 
efterfølgende selv skifte til et andet sprog. 
Det giver ekstra fleksibilitet og gør det nemt 
for medarbejderen af træffe sine egne valg,

Udviklet af specialister
Cyber Awareness Training er udviklet i 
samarbejde med specialister i it-sikkerhed, 
kommunikation og markedsføring. Det giver 
det bedste resultat.

Træningen udvikles løbende
Trusselsbilledet for it-sikkerhed ændrer sig 
konstant. Derfor tilpasser vi løbende Cyber 
Awareness Training med nye trænings-
videoer og tests, så medarbejderne bliver 
holdt opdateret. Temaerne er bl.a. “På
arbejdspladsen”, ”Social Engineering”, “Mobile 
enheder”, “Phishingmails”, “Sikker surfing”, 
“Passwords”, “Sociale Medier” m.v.

Træningsvideoer
Inspirerende 

træningsvideoer 
om it-sikkherhed på 
et niveau, hvor alle 
kan være med. 2-3 
minutters varighed

træningsvideoer om 
it-sikkherhed på et 
niveau hvor alle kan 
være med

Tests
En intiutiv test efter 
hver træningsvideo, 

som viser, at 
medarbejderne har 
forstået budskabet

træningsvideoer om 
it-sikkherhed på et 
niveau hvor alle kan 
være med

Diplom
Et bevis på, at 

medarbejderne 
har nået målet 
og gennemført 

træningi it-
sikkherhed

Kreativt 
marketingkit

Offline marketingkit 
bestående trykklare 
filer til bl.a. plakater, 

musemåtter, roll-
ups, krus m.v. Kun  
fantasien sætter 

grænser

Administrations-
modul

Administrer selv, 
hvornår videoerne 

sendes ud til 
medarbejderne

Statisik
Få overblik og 
statistik over 

fremdriften af din 
kampagne

Digicure Deloitte Cyber Awareness Training er effektiv medarbejdertræning, 
der gør det enkelt og ligetil at lære om informationssikkerhed på en spæn-
dende måde.

Du får adgang til din egen e-learningportal samt et marketingkit i form af trykklare filer til b.la. plakater, roll-ups, pixiebog, stickers m.v.
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