Höj säkerhetskulturen

Interaktiv utbildning

En bra säkerhetskultur bygger på
kunskap och information. Gör dina
medarbetare medvetna om att
information är en av de viktigaste
tillgångarna i en organisation.
Med vår lättillgängliga interaktiva
utbildning kommer din organisation
upprätthålla rätt säkerhetsnivå och
få en högre säkerhetsmedvetenhet.

ISA består av scenarion baserade på
Svensk Standard för informationssäkerhet som visuellt kommuniceras
och kan anpassas efter din
organisation. Tester på samtliga utbildningsmoment genomförs direkt i
utbildningen och resultatet kan
skrivas ut efter genomförd
utbildning.

031- 98 90 00
fragaoss@securitysolution.se
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ISA tydliggör hur information
ska hanteras på ett säkert sätt!
Innehåll från några av
avsnitten i användarutbildningen:
Introduktion

Gör era medarbetare medvetna om
hur information ska hanteras på ett
säkert sätt. Det är av största vikt att
alla medarbetare får den utbildning
som krävs för att upprätthålla rätt
säkerhetsnivå för en organisation.

Sociala medier

Användande av sociala medier
medför i sig inga egentliga nya
informationssäkerhetsrisker, men
de får på grund av sin natur de
existerande riskerna att ge sig till
känna på ett annat sätt än tidigare.
Avsnittet går igenom hur medarbetare ska förhålla sig till detta.

Internet

Eftersom internet blir en allt
viktigare kommunikationskanal och
mötesplats för våra tjänster är vett
och etikett viktigt när medarbetare

surfar å arbetets vägnar.
Internet ger oss stora möjligheter
men risken finns också att för
mycket information lämnas ut om
vårt företag eller oss själva, medvetet eller omedvetet.

Omgivning

Avsnittet tar upp vad medarbetare
ska tänka på för att förhindra
obehörigt tillträde, skador, stöld och
störningar i en organisations lokaler.
Medarbetare görs även uppmärksamma på och iaktta försiktighet
genom att inte föra samtal rörande
känsliga eller konfidentiella ämnen
på allmänna platser, kontorslandskap eller andra öppna
mötesplatser.

E-post

E-post är ett effektivt och vanligt
förekommande kommunikationshjälpmedel som är viktigt att hantera
på rätt sätt. Risken att utsättas för
spam, virussmitta, bedrägerier och
alltför stora informationsmängder
ökar vid e-post användning.

Har du frågor om ISA eller våra andra
produkter och tjänster?

Kontakta oss!
Tel: 031 – 98 90 00
Mail: fragaoss@securitysolution.se

Incidenthantering

Alla oönskade händelser samt
svagheter hos informationssystem
ska kommuniceras på ett sådant sätt
att korrigerande åtgärder kan vidtas
i rätt tid. Avsnittet går igenom hur
incidentrapportering kan genomföras och kommuniceras till berörda.

Informationsklassning

Avsnittet går igenom vikten av att
information får en lämplig skyddsnivå i överensstämmelse med dess
känslighet och betydelse för
organisationen. Medarbetare får
kunskap om hur organisationens
olika informationsmängder ska
hanteras.

Fler utbildningsavsnitt

Kontinuitetsplanering
Efterlevnad
Ledningssystem för Informationssäkerhet
Bra lösenord
Informationssäkerhetspolicy
Riskanalys
M.fl.

