Nano-trainingen: ook voor AVG en informatiebeveiliging
Inleiding

2. Aanpassingsmogelijkheden

Nano-trainingen
zijn
ontstaan
in
Scandinavië en winnen in snel tempo aan
terrein. Meer dan 900 organisaties gingen u
inmiddels voor. Nano-trainingen bieden
dan ook ongelooflijk veel voordelen.

De nano-trainingsprogramma’s zijn aan te passen
om 100% overeenstemming te bereiken met uw
risicoanalyse, beleid, naar functie of andere
behoeften.
U kunt het distributieschema naar eigen
voorkeur in laten stellen en wijzigen, zodat het
aansluit bij andere activiteiten in uw organisatie
Uw eigen inhoud kan worden toegevoegd en
gedistribueerd
In geval van een bedrijfsincident, kunt u een les
maken en deze dezelfde dag aan al uw collega’s
aanbieden.
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3. Krachtige analyse en rapportage
Het proces wordt verder ondersteund door alle
tools die u nodig hebt om het aantal medewerkers
dat deelneemt te maximaliseren en zo
beveiligingsrisico's te verminderen.
Pre- en post-programma-enquêtes
Kennistests
Geautomatiseerde herinneringen
Geautomatiseerde manager rapporten
En natuurlijk krijgt u toegang tot dashboards
waarmee u rapportages van overkoepelend- tot
individueel niveau kunt verfijnen
Onbeperkt aantal phishing-tests (voor
informatiebeveiliging)

1. AVG en informatiebeveiliging training:
de continue strijd om alertheid
De nano-trainingen AVG & informatiebeveiliging
zijn beter, makkelijker en kostenbesparend t.o.v.
traditionele trainingen.

4. Resultaten

Bewustwording en een “eenmaal-per-jaarverplichtte-training” zijn niet verenigbaar. Als
mensen en als organisatie leren we één ding per
keer beter dan 20 tegelijk, zoals in de typische
traditionele jaarlijkse cursus.

Meer dan 3 miljoen werknemers in meer dan
900 organisaties over de hele wereld hebben
inmiddels deelgenomen aan deze nano-training
bewustwording programma's. De meest
omvangrijke cursus tot nu toe had 420.000
deelnemers
9 van de 10 van uw gebruikers zullen zeggen
dat ze meer nadenken over informatiebeveiliging in hun dagelijkse werk
9 van de 10 zullen het programma aanbevelen
om daarmee door te gaan.

De Information Security Awareness 365programma’s en de AVG nano-trainingen zijn
gebaseerd op een reeks van 2 tot 4 minuten durende
lessen over één onderwerp die elke 2-3 weken - het
hele jaar door - naar al uw medewerkers worden
gestuurd voor een optimaal leerresultaat en
maximale alertheid.
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