SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BANKU
MOŻE ODBYWAĆ SIĘ ŁATWO, SKUTECZNIE I BEZ ZGRZYTÓW
Tylko w 2020 r. liczba ataków cybernetycznych na banki i instytucje finansowe wzrosła o 238%. Banki
przechowują jedne z najbardziej poufnych, prywatnych i cennych informacji na świecie, co wystawia Państwa
pracowników na znaczące zagrożenie ze strony hakerów. Aby ograniczyć to ryzyko, potrzebują Państwo
skutecznego rozwiązania szkoleniowego, które przygotuje Państwa pracowników na każdy scenariusz, bez
konieczności nakładania dodatkowych obowiązków na dział IT.

Banki stawiają unikatowe wymogi
względem szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa
Kompleksowe wymagania
szkoleniowe
Od etyki i zgodności z przepisami, po przepływ środków
pieniężnych i relacje z klientami – bezpieczeństwo to
tylko jeden z wielu tematów szkoleń korporacyjnych.
Jak upewnić się, że Państwa pracownicy potraktują
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa priorytetowo i
będą je postrzegać jako coś więcej niż kolejny kurs do
„odhaczenia”?

Rozproszona,
zdywersyfikowana siła robocza
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w bankach musi
odpowiadać na szeroki zakres potrzeb. Od pracowników
mających kontakt z klientem w oddziałach oraz
pracowników zaplecza biurowego w centrali, po kadrę
menadżerską i zespół techniczny – nie ma jednakowej
odpowiedzi dla wszystkich.

Złożony krajobraz zagrożenia
Banki od zawsze były branżą podatną na ataki
cybernetyczne. Obecnie przejście na pracę zdalną, jak
również szybkie tempo transformacji cyfrowej zakłócają
dotychczasowe procesy bezpieczeństwa, jeszcze
bardziej zaostrzając spektrum ryzyka dla pracowników.

Zintegrowana platforma
edukacyjna CybeReady to
gwarancja sukcesu
Łatwość obsługi
Platforma SaaS umożliwia łatwe wdrożenie
Integracja z Azure Active Directory
oraz Google Workspace
Obsługa i raportowanie zajmują jedynie
jedną godzinę na kwartał

Adaptacyjna w skali
100% pracowników przeszkolonych w każdym miesiącu
Krótkie sesje szkoleniowe, dostosowywane
dynamicznie względem grupy pracowników
W pełni zarządzane rozwiązanie bazujące
na solidnym doświadczeniu szkoleniowym

Redukcja ryzyka
Udowodniony 5-krotny wzrost odporności
na ataki cybernetyczne
Zmniejszenie grupy pracowników wysokiego
ryzyka o 80% w ciągu 12 miesięcy
Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym do śledzenia
i raportowania postępów szkolenia

Banki na całym świecie wybierają CybeReady

Więcej szczegółów na stronie: www.cybeready.com

