
IT drošības apmācību
platforma darbiniekiem

Stipriniet kiberdrošības kultūru, izglītojot savus darbiniekus

By

Risinājums maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem



By

Leguvumi

IT drošības apmācību platforma “Responsu” ļauj apmācīt ikvienu uzņēmuma darbinieku
atpazīt kiberdraudus un tādējādi stiprināt kiberdrošības kultūru jūsu organizācijā.

Turklāt šis rīks palīdz īstenot atbilstību tādam tiesiskajam regulējumam kā VDAR un ISO 2700,
kā arī darbinieku apmācību IT un informācijas drošības jomā.

Ar “Responsu” jebkura lieluma vai nozares uzņēmums var pārvērst savus darbiniekus par
ugunsmūriem cilvēka veidolā un stiprināt IT drošību bez lieliem laika un finansiāliem
ieguldījumiem.
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info@responsu.com
+371 20 009 353
www.responsu.com

Sazinieties ar mums

Klienti

“Esam ļoti apmierināti, mūsu cerības tika
attaisnotas un pat pārsniegtas. Komanda
bija gandarīta, ka mācību laikā iegūtos
materiālus varēs izmantot ne tikai darbā,
bet arī privātajā dzīvē.  Mēs ieteiksim to
saviem partneriem.”

Rasa Butkuvienė 
“Easy Dept Service” ģenerāldirektore

“Ar “Responsu” daudzi iestādes darbinieki ir
ieguvuši un papildinājuši savas zināšanas.   
Ar uzskatāmiem piemēriem ilustrēts saturs
lietuviešu valodā visam kolektīvam gandrīz
bez pūlēm ļāva izprast IT drošības
noteikumus, kas attiecas uz darbu mājās.”

Jurgita Mickūnė
Šauļu rajona pašvaldības Juridiskās un
personāla administrēšanas nodaļas vadītāja
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Profesionāli pakalpojumi

Krāpšanas simulācija
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Papildu pakalpojumus var pieteikt atsevišķi
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https://www.responsu.com/
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Kāpēc krāpšana pa e-pastu ir tik
sekmīga?
Ko pārbaudīt, ja saņemat aizdomīgu
e-pasta ziņojumu?
Ko darīt, ja esat saņēmis krāpniecisku
e-pasta ziņojumu?

Pikšķerēšana 

Kādas stratēģijas izmanto
noziedznieki?
Kā rīkoties, ja rodas aizdomas par
kādu personu?
Kā aizsargāt savas organizācijas
datus?

Fiziskā drošība
Kādu taktiku izmanto kibernoziedznieki?
Ar kādiem draudiem saskaramies,
strādājot no mājām?
Kā atpazīt un izvairīties no draudiem
tiešsaistē?

Drošs darbs no mājām

Kuros gadījumos “Wi-Fi” apdraud
viedierīču informācijas drošību
Kādi noteikumi jāievēro, lai aizsargātu
informāciju, ja plānojat izmantot
publisko “Wi-Fi” tīklu?

“Wi-Fi” drošība

Kādi ir mobilo ierīču apdraudējumi?
 Kā aizsargāt sevi un savus datus?
 Ko darīt, lai aizsargātu informāciju
mobilajās ierīcēs?

Mobilo ierīču drošība

Kāpēc ir svarīgi izmantot drošas
paroles?
Kāda parole ir droša?
Kā izveidot un atcerēties paroles?

Paroles
Kādu informāciju nedrīkst izpaust pa
tālruni?
Kādas stratēģijas izmanto
noziedznieki?
Kā rīkoties, ja saņemat aizdomīgu
zvanu?

Vikšķerēšana

“Nekārtīga darba vieta” saskaņā ar
drošības standartiem?
Kam jāpievērš īpaša uzmanība darba
vietā?
Kā atpazīt nepareizi uzglabātu
informāciju vai priekšmetus?
Kā aizsargāt savu darba vietu?

Tīra galda politika

Detalizēts
apmācību apraksts 

Kas ir VDAR un personas dati? 
 Kādi ir personas datu apstrādes
principi?
Kādas ir jūsu kā datu subjektu
tiesības?
Kā VDAR piemērot praksē?

Īsa rokasgrāmata par VDAR

https://lt.encyclopedia-titanica.com/significado-de-wifi
https://lt.encyclopedia-titanica.com/significado-de-wifi

