
Vi ved det jo godt og alligevel bliver
vi lokket i fælden

Når vi i CyberNordic og Cyber Security Education Denmark (CSED) arbejder med awareness
træning og Cyber Security, fokuserer vi ikke kun på opbygning af viden men endnu vigtigere på
ADFÆRDSÆNDRINGER!

  
Hvis man vil forbedre sikkerhedskulturen i en virksomhed, er det nødvendigt at forstå, at man
arbejder med mennesker og ikke maskiner.
 
De cyberkriminelle benytter en teknik "Social Engineering", hvor der anvendes psykologiske
greb til at få offeret til, i god tro, at udføre en handling, vedkommende ellers ikke ville have
udført. Det kan eksempelvis være at afgive loginoplysninger eller videregive informationer om
organisationen, dens processer, systemer eller kunder.

  
95% af den menneskelige hjerne er hurtigt reagerende – 5% tænker før handling. Traditionel
træning virker ikke, fordi reflekser, vaner og hjernens valg af lette løsninger tager over!

  
Det gælder derfor om at træne sine medarbejdere i at have de rigtige reflekser. Proaktiv og
integreret træning baseret på 70% øvelse, 20% information og 10% formel undervisning bygger
handlingsmønstre og vaner.

  
I CyberNordic og CSED arbejder vi med virksomheders IT-sikkerhed og awareness træning af
medarbejderne, idet vi baserer vores træningsforløb på 4 ”stages of competence”

  
😀 Jeg ved ikke, at jeg ikke kan

 🤷 Jeg ved, at jeg ikke kan
 🤔 Jeg ved, at jeg kan

 😇 Jeg ved det ikke, men jeg gør automatisk det rigtige
 
Hvis du vil høre mere om, hvordan vi i CyberNordic kan hjælpe din virksomhed med at udvikle
et effektivt og brugervenligt træningsforløb i cyber awareness, er du altid velkommen til at
kontakte os.

Læs mere på CyberNordic.dk eller kontakt os på kontakt@cybernordic.dk

80% af de sikkerhedsbrud virksomheder udsættes for, skyldes et klik på et
link i en e-mail (phishing), sms (smishing) eller over telefonen (vishing).
 

CyberNordic kort
CyberNordic arbejder for at gøre IT- og Cybersikkerhed
forståeligt og tilgængeligt for alle virksomheder, uanset
størrelse.
 
Vi har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder
og tilbyder sammen med vores partnere, at øge
virksomhedernes og deres medarbejderes bevidsthed
om og fokus på IT- og Cybersikkerhed. Danmark er et af
de mest digitaliserede lande i verden, hvor services og
ydelser som tilbydes skal være sikre at anvende. 
 
Vi samarbejder og udveksler oplysninger digitalt og ofte i
fortrolighed. Vi stoler på hinanden digitalt. Lad os få
sikkerheden på plads så vi fortsat kan have tillid til vores
digitale dialog.
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Ingen skal bekæmpe cybercrime alene!
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