Risikoanalyse av brukere

Øk beskyttelsen mot
angrep via e-post

Versjon 2.0

Test brukerne dine og gi
dem opplæring
Mange opplever at IT-miljøet ikke er den største
sikkerhetsrisikoen i organisasjonen – men snarere brukerne
i miljøet. Systemer og datamaskiner kan beskyttes,
analyseres og overvåkes for å kontrollere at de er trygge,
men hvor beskyttet er brukerne dine – og hvordan tester du
dem? Mindre enn 1 % av alle organisasjonene i Sverige
måler hvor beskyttede brukerne deres er, og derfor vet de
heller ikke hva som skjer hvis de blir utsatt for ting som
phishing-, spear phishing- og ransomware-angrep.

Detaljer
Kartlegger hvor godt beskyttet brukerne
dine er mot social engineering ved å
simulere phishing-epost
Overholdelse av personvernforordning –
kartlegg beskyttelse mot lekkasje av
personopplysninger
Sandbox-teknologi – analysen gjøres helt
risikofritt for brukeren og IT-systemene
deres
Innebygd personvern – går ikke på
kompromiss med personvernet, og lagrer
ikke sensitive opplysninger
Automatisert og skreddersydd kurs basert
på brukerens atferd, i formatene e-post

Simulere social engineering

eller nett
Importfunksjon for mottakere

I Holm Security VMP finnes et innovativt og kraftig verktøy for å

Gruppering av mottakere

øke beskyttelsen mot social engineering. Med tjenesten simulerer

Ferdige maler som kan tilpasses

du angrep via e-post, og for å øke beskyttelsen presenteres det
automatisk et skreddersydd kurs for hver bruker, basert på
brukerens atferd. Du får også verdifull statistikk som danner
grunnlaget for ytterligere tiltak.

Placeholders för e-postadress, för- och
efternamn och namn på din organisation
Administration via Security Center

Analysen gjøres helt uten risiko for brukeren og IT-systemet.
Simuleringen bruker e-postmeldinger og nettsteder. Tjenesten
inkluderer en rekke ulike maler som du enkelt kan redigere, og du
kan også skape dine helt egne e-postmeldinger og nettsteder. På
den måten kan du gjennomføre mer eller mindre avansert social
engineering og såkalte spear phishing-angrep rettet mot hele
organisasjonen eller en konkret brukergruppe.

Oppfylle personvernforordningen
Hur benägna är dina användare att läcka personuppgifter? Med
tjänsten riskanalys av användare så kan du mäta hur

Statistikk
Åpnede e-postmeldinger
Klikk på lenker
Klikk på lenker i forhold til åpnede epostmeldinger
Svarfrekvens via e-post
Svarfrekvens via e-post i forhold til åpnede

motståndskraftiga användarna är mot att lämna ut olika typer

e-postmeldinger

personuppgifter. En insikt som är viktig i relation till GDPR.

Postede skjemaer
Postede skjemaer i forhold til åpnede epostmeldinger
Postede skjemaer
Åpnede kursmeldinger

Automatiserte kurs
Det lages automatisk et skreddersydd kurs som presenteres for

Markedsledende

brukeren, avhengig av hver brukers atferd i simuleringen.

sårbarhetsanalyser

Informasjonen i kurset er veldig nyttig for brukeren og er basert på

Holm Security er en utfordrer innen

ferdige maler if orm av tekst og illustrasjoner. Avsenderen og
malene kan endres fritt, og man kan henvise til eget kursmateriell.
Automatiseringen gjør at du med et par klikk ikke bare får
uvurderlig statistikk, men også automatisk kan kurse brukerne
dine – enkelt og meget kraftig.

Statistikk
Resultatet av analysen er statistikk over åpnede e-postmeldinger,
klikk, e-postsvar og sendte skjemaer. Statistikken er ikke koblet
til brukere, men er helt anonymisert. Du kan enkelt sammenligne
resultatet mellom analyser ved ulike tilfeller for å kunne vurdere
om tiltakene som er iverksatt mellom analysene, har gitt ønsket
effekt.

Innebygd personvern

automatiserte og kontinuerlige
sårbarhetsanalyser.
Plattformen vår, Holm Security VMP, gir alle
mulighet til å ta kontroll over sikkerheten i
nettverkene og systemene sine. Men vi
tilbyr også innovative løsninger for å
analyser hvor godt beskyttet brukerne dine
er. Plattformen vår er enkel å bruke, og du
får omfattende støtte fra vår brukerstøtte
og våre sikkerhetseksperter. En investering
i plattformen vår er kort og godt en smart
og effektiv investering i bedre sikkerhet.
Ikke minst for å møte en fremtid der ITsikkerheten blir stadig viktigere for å møte
det økende trusselbildet, nye og
eksisterende lover og anbefalinger.

Tjenesten er basert på prinsippet innebygd personvern, noe som
sikrer at brukerens personvern alltid blir ivaretatt. Alle brukere er
anonyme i analysen, og ingen sensitive opplysninger blir lagret.
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