
Security Awareness Training

Många cyberattacker utnyttjar våra 
mänskliga svagheter för att få olaglig 
tillgång till data, digitala enheter och 
nätverk.

Förstärk den svagaste länken i er IT-säkerhet – dina användare

Användarna är din verksamhets största attackyta

För att möta dagens och morgondagens hot måste vi utveckla 

strategier i kombination med tekniska åtgärder för att 

adressera hot. Vi vet sedan tidigare att den svagaste länken i 

en organisations cybersäkerhet kretsar kring den mänskliga 

faktorn, vilket har synts i inte bara mer sofistikerad men 

också ”användarvänlig” skadlig kod och phishing. 

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att 

utbildning av användare är en av de viktigaste komponenterna 

i en organisations IT-säkerhetsarbete. Med en snabb teknik-

utveckling och ständigt föränderliga IT-hot har det fram tills 

nu varit både svårt och tidskrävande att genomföra effektiva 

säkerhetsutbildningar för slutanvändare. Secutiy Awareness 

från PrimeQ ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, 

i rätt tid.

En partner. Många specialister.

I dagens moderna samhälle 
klarar vi oss inte längre utan 
en grundläggande kunskap 
i IT-säkerhet. Riskerna är helt 
enkelt för stora och hoten 
blir fler och fler. Därför 
introducerade PrimeQ 
tjänsten Security Awareness 
Training. Genom en automa-
tiserad och onlinebaserad 
utbildningsplattform och 
simulerade attacker stärker 
ni ert företags svagaste länk 
– medarbetarna. 

Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Träning & Simulering
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• Automatiserad och onlinebaserad utbildningsplattform – designad för 

att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för 

fullbordade angrepp.

• Enkel konfiguration – genom en enkel konfiguration laddas systemet 

med kundspecifik data som automatiskt anpassar utbildningsmaterial och 

simuleringar till varje organisations specifika miljö.

• Organisation screening – en optimerad inlärning baserad på din 

beskrivning av organisationen (Nyckelpersoner, IT-infrastruktur och rutiner 

etc.)

• Grundläggande utbildningsmoduler – allt från Ransomware till Säker 

surfning och anpassas automatiskt för verksamhetens egna miljö.

• Zero-day utbildning – kontinuerligt uppdaterade utbildningar och 

tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.

• Simulerade attacker – simluerade attacker är en viktig del av 

utbildningsprogrammet och bygger på aktuella hot som analyserats, 

bearbetats och avväpnats av våra experter.

• Instant learning – många träningsmoment är knutna till vardagliga 

aktiviteter och användare som låter sig luras får omedelbar feedback och 

konkreta tips på hur liknande attacker i framtiden kan undvikas.

• Tydliga och mätbara resultat – ni får en tydlig bild av din organisations 

säkerhetsmedvetenhet och genom en avancerad algoritm mäts deltagarnas 

respons på simulerade attacker, övningar, genomförda utbildningar mm.

• Utbildningen är tillgänglig på flera språk – förutom svenska kan 

utbildningen genomföras på dansk, norsk, suomi, english, deutsch, 

portugués.

Vill du veta mer om hur ni kan säkra er IT-miljö? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

Interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med 

simulerade attacker, praktiska övningar, och 

dagsfärskt innehåll om de senaste hoten 

i ett kontinuerligt utbildningsprogram på 

svenska

Har du råd 
att tacka nej?
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