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10 důvodů, proč si vybrat Cybeready

Přehled PřiPravenosti organizace na kybernetický útok
Detailní analýza dat shromážděných při každém útoku vám poskytne přehled úrovně 
připravenosti organizace v průběhu času. Která oddělení vystavují vaši organizaci nebezpečí? 
Do jaké míry ohrožuje bezpečnost otevření e-mailu v chytrém telefonu? Na které formulace v 
předmětu zpráv vaši zaměstnanci nejčastěji reagují?

Četnost falešných útoků
Měli jste ve zvyku simulovat jeden útok za rok? Bohužel, kyberútočníci pracují v odlišných 
frekvencích. Naše služba nabízí sekvenci útoků spojených s externími událostmi (např. 
prázdniny), událostmi v rámci odvětví (např. odborné konference) a interními událostmi.

individualizované možnosti
Vytváříme celou škálu nanejvýš přesvědčivých phishingových útoků s různými úrovněmi 
potíží, od snadno identifikovatelných zpráv, přes ty, které jsou na míru připravené pro dané 
odvětví, až po zprávy zaměřené na konkrétní oddělení nebo pozici.

Profesionální PodPora
Náš tým profesionálů věnuje velkou pozornost aktualizování zpráv a útočí na cíle tak, že 
napodobuje dynamickou realitu kyberprostoru ve vaší organizaci.

aktivní PřístuP
Postaráme se o celý proces a zajistíme management vaší kampaně, její zaměření, postaráme 
se o zlepšení přístupu ze strany zaměstnanců a poskytneme vám zpětnou vazbu výsledků. 

vysoce efektivní uČení 
„v Pravý Čas“
Náš systém vám umožní generovat výuku v momentě pravdy – tedy ve chvíli, kdy dochází 
ke kliknutí na odkaz. Specifické „výukové kapsle“ vám poskytnou vzdělávací obsah relevantní 
pro povahu přijatého e-mailu. 

snadná sPráva uživatelů
Nabíráte nové zaměstnance? Měníte pracovní pozice? Jednoduše přidávejte nebo měňte 
uživatele prostřednictvím zabezpečeného přenosu nebo souborů typu CSV. 

není nutná instalace
Služba pracuje z cloudu, takže nemusíte instalovat software, nakupovat hardware ani 
zajišťovat nové vybavení.

komPletní služba
CybeReady je řešení založené na bázi ročního předplatného, které monitoruje připravenost 
organizace na phishingové útoky. Neustále vytváří falešné útoky, čímž efektivně učí 
zaměstnance, jak zmírnit rizika, zlepšuje jejich chování a snižuje pravděpodobnost 
skutečných útoků.

návratnost investice
Průměrné náklady spojené s kyberútokem na organizaci střední velikosti jsou odhadovány 
na 200 tisíc USD. Naše služba vám nabízí solidní návratnost investice.

365.24.7



Naše řešeNí

nabízíme řešení anti-phishingové simulace 
jako služby, v níž jsou zaměstnancům každý 
měsíc rozesílány falešné e-maily pokrývají 
různé typy scénářů útoku („Spray“ a 
„Spear Phishing“). Tyto vedou nevyškolené 
zaměstnance k výukovým kapslím, jejichž cílem 
je naučit je lépe rozpoznat phishingový útok.

Jak to fuNguJe

Když zaměstnanec nebo zaměstnankyně 
otevře odkaz ve falešném e-mailu, výkazu 
připravenosti jej/ji označí za riziko a přesměruje 
na individualizovanou stránku. Tato stránka 
obsahuje vysvětlení povahy nácviku phishingu 
a krátké instruktážní video s informacemi, jak 
identifikovat phishingové e-maily.

Co Je ve hře?

Průměrné náklady spojené s kyberútokem na organizaci střední velikosti 
jsou odhadovány na 200 tisíc USD. V závislosti na reakci adresáta mohou 
útočníci získat přístup k sítím organizace a k podstatným informací, jako 
jsou intelektuální vlastnictví, finanční informace a mnoho dalších. Phishing 
představuje vážné ohrožení organizací, protože je to extrémně efektivní, levná 
a nízko-riziková metoda útoku.

Někdo „hází udiCí“

Phishing (rybaření, házení udice) je od roku 2009 jedním ze tří hlavních 
typů kyberútoků. Jde o sociálně-inženýrský útok pomocí e-mailu. Úkolem 
zpráv, na pohled legitimních, je vyvolat reakci adresáta: kliknutí na odkaz, 
otevření připojeného souboru nebo sdělení citlivých informací.

Chytrá aNalytika
Každý měsíc obdrží vaše organizace výkaz 
CybeReady (hlášení o připravenosti organizace), 
monitorující data o chování zaměstnanců v 
souvislosti s různými phishingovými útoky, 
míru rizika, jemuž je organizace vystavena, a grafy 
popisující průběh učení zaměstnanců.


