Medewerkers versus cybercriminelen
67% van alle incidenten heeft te maken met menselijk handelen. Met de
Hiscox CyberClear Academy leert de medewerker een cyberaanval te
herkennen en het bedrijf te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Wat is de Hiscox CyberClear Academy?
Een online platform met interactieve trainingsmodules voor meer
cyberveiligheid dat bedrijven helpt met het trainen van hun
medewerkers. Het is ontwikkeld om het risico op een cyberincident
te verlagen en het maakt deel uit van de Hiscox CyberClear-polis.
Onderwerpen zijn onder andere het beschermen van persoonlijke
informatie, social engineering, phishing en de veiligheid van
wachtwoorden.

53% van de bedrijven die
ervaring hebben met cyberveiligheid is van plan meer uit
te geven aan cyberveiligheidstraining voor medewerkers, in tegenstelling tot 17%
van de bedrijven die hiermee
geen ervaring hebben*.

Voordelen voor verzekerde bedrijven
Blijf cyber compliant: train uw medewerkers op het gebied van cyberveiligheid
en zorg dat uw bedrijf voldoet aan de
vereisten van toezichthouders

Continu leren: de trainingen worden
regelmatig aangeboden om de
belangrijkste boodschappen te
benadrukken

Gecertificeerd: trainingen voor
cyberveiligheid die zijn geaccrediteerd door
de Britse inlichtingendienst

Intuïtief: de trainingen zijn duidelijk
opgezet, zodat medewerkers ze snel
kunnen doorlopen

Op maat gemaakt: vier leertrajecten die
zijn ontwikkeld met het oog op de
behoeften van elke medewerker

Uitgebreid: met negen leermodules
beschermt u uw bedrijf optimaal tegen
digitale dreigingen

U kunt nu aanmelden via www.hiscoxcyberclearacademy.com
1) Klik op bovenstaande link of ga naar de website
2) Selecteer rechtsboven de gewenste taal
3) Klik op de knop "account aanmaken"
4) Indien er een cyber verzekering is afgesloten, klik dan op "Ja". Houdt hiervoor het polisnummer
en de klantgegevens bij de hand
5) Indien er nog geen verzekering is afgesloten, klik dan op "nee". Er kan dan toegang worden
verkregen tot een DEMO account

Contact Informatie:
Hiscox Nederland
Mail: cyberclearacademy@hiscox.nl
Tel: 0205170700
* The Hiscox Cyber Readiness Report 2018™
DISCLAIMER: Aan deze brochure en de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

