
Kurz
IT bezpečnosti

Bezpečnost na prvním 
místě
Provádíme IT bezpečnostní audity, 
navrhujeme a zajišťujeme bezpečné 
aplikace a systémy, které se musí vy-
pořádat s útočníky i s chybami uživa-
telů.

Z našich zkušeností víme, že je vždy 
potřeba správně kombinovat tři  
aspekty:

 k správné opakující se vzdělávání 
pracovníků

 k směrnice vytvářející jasná pravidla

 k správné technologie a postupy  
zajišťující bezpečnost dat

Sami jsme zjistili, že bezpečnost začí-
ná ve správném vzdělávání lidí, nikoliv 
v bezpečnostních technologiích.

Zvyšme společně bezpečnost  
i vašich dat.

Obsah kurzu

 k 15 kapitol, 33 článků

 k Poutavé příběhy podle skutečných událostí

 k Pro všechny, kdo pracují s počítačem

 k Příklady sociálního inženýrství

 k Metoda chytrého vzdělávání 
(výběr druhu studia - informace lze získávat 
postupně)

 k Ověření získaných vědomostí pomocí kvízů

 k Závěrečný test + certifikát

 k Úvodní kurz k vyzkoušení ZDARMA

Přínosy pro firmy a společnosti

 k Prokazatelné vzdělání zaměstnanců v oblasti IT bezpečnosti

 k Administrativní účet s přehledem zaměstnanců

 k Certifikát pro všechny zaměstnance

 k Možnost vložení vlastního certifikátu (např. s logem firmy)

 k Možnost množstevní slevy dle počtu licencí
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Kurz IT bezpečnosti

Prostředí kurzu

 k Kurz se skládá ze skutečných a snadno zapamatovatelných 
příběhů věnujících se jednotlivým tématům.

 k Aby studenti nebyli přehlceni informacemi, je možné vybrat si 
vzdělávání postupnou metodou, kdy jsou uživatelům zpřístup-
něny články postupně (přístup do všech článků student získá 
během dvou měsíců - doporučeno). 

Finální test

 k Na konci kurzu student odpoví otázky finálního testu, které 
ověřují porozumění problematiky. 

Hodnocení testu

 k Student může zkontrolovat odpovědi a pokud uspěl, může si 
stáhnout také certifikát. V opačném případě má možnost test 
zkusit znovu. 

Administrace zaměstnanců

 k Pokud je zakoupen kurz pro více osob, automaticky je přístup-
né prostředí administrace pro přehled nad zaměstnanci a 
jejich vzděláváním. Základem je přehledová stránka. 
 
 

 k Dále jsou k dispozici stránky kurzů s výsledky jednotlivých  
zaměstnanců a s možností stažení příslušných certifikátů. 
 
 

 k V kartě studenta lze pak vidět přehledné zobrazení přiděle-
ných kurzů, postup, datum jejich splnění a výsledky jednotli-
vých testů.
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