Hvor sårbar er din virksomhed?

Phishing

Forstå truslen

Den menneskelige faktor spiller en stor rolle i hvor sårbar
virksomheden er - derfor trænger de cyberkriminelle
nemmest igennem dine forsvarsværker via phishing-angreb.

Awareness-træning

En effektiv metode til at træne medarbejderen i årvågenhed
mod phishing-angreb. Denne træning ydes ofte på basis af en
sårbarhedsrapport fra enten Phishing-test eller Spear phishing-test.

Ydelserne

Ved Phishing-test og Spear phishing-test, tester vi
virksomhedens sårbarhedsniveau via simulerede angreb
med en efterfølgende rapport, som kan danne grundlag for
indsigt og ikke mindst Awareness-træning af medarbejdere.

Vidste du at:

Hver af de tre ydelser kan stå alene, men kan også købes
samlet og udføres som et forløb* for større effekt og værdi.

- 30% af phishing-meddelelser åbnes, hvor 12% af
brugerne klikker på dem.

- Phishing forsøg er vokset 65% sidste år.
- I samme periode har 76% af virksomhederne
rapporteret at være offer for et phishing-angreb.

- 95% af alle cyberangreb på virksomhedsnetværk er
resultatet af succesfuld phishing

Phishing test

- Der oprettes næsten 1,5 millioner nye phishingwebsteder hver måned.

Et Phishing-angreb kommer gennem mails med ondsindet
links til enten noget medarbejderen skal downloade eller til et
website, hvor brugeren skal logge ind.
Vi tester udvalgte brugere med et simuleret angreb:
•
3 x phishing-angreb
•
Sårbarhedsrapport

ncsp.dk/statistikker
Kampagnepriser for februar & marts 2019 - ekskl. moms.
Testbrugere

Spear Phishing-test

Et angreb der, baseret på en cyber-rekognoscering,
målrettes mod den enkelte medarbejders personprofil.

Phishing-test

Spear phishing-test

1-25

15.000 DKK

25.000 DKK

26-50

25.000 DKK

35.000 DKK

51-100

35.000 DKK

50.000 DKK
Awareness-træning

Denne test er mere specifik og dybdegående, og indeholder:
•
Cyber-rekognoscering
•
3 x Spear phishing-angreb
•
Øjeblikkelig bruger-feedback
•
Sårbarhedsrapport

Basis

10.000 DKK

Mellem

15.000 DKK

Avanceret

20.000 DKK

* Et forløb med Phishing, Spear phishing og Awareness-træning
Awareness
Mellem

Spear
Phishing-test

+4542915019 - info@ncsp.dk - www.ncsp.dk
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