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Kaspersky ASAP: Automated Security
Awareness Platform
Více než 80% všech kybernetických incidentů je způsobeno lidskou chybou, kdy společnosti přicházejí
o miliony v důsledku chyb způsobených zaměstnanci. Účinnost tradičních vzdělávacích programů, které
mají za cíl zabránit těmto problémům, je omezená. Programy často nedokáží inspirovat a vést
k potřebné změně chování.

Lidské chyby jako největší
počítačové riziko dnešní doby

$1,057,000
na korporaci

Průměrný finanční dopad úniků dat
způsobených nevhodným využitím
IT zdrojů zaměstnanci *

$98,000

pro menší a střední společnosti

Průměrný finanční dopad úniků dat
způsobených nevhodným využitím
IT zdrojů zaměstnanci *

Úskalí programů pro zvyšování
povědomí o bezpečnosti
Přestože společnosti mají enormní zájem zavádět programy zvyšování povědomí
o bezpečnosti, mnoho z nich je nespokojeno jak s procesem, tak i výsledky. Tato oblast
je zvláště problematická pro malé a střední podniky, které obvykle nemají potřebné
zkušenosti a zdroje.

Pro studenty nejsou
efektivní:

Administrativní
zátěž:

Vnímají program jako obtížný,
nudný a irelevantní

Jak vytvořit program
a stanovit cíle?

Jedná se o samé „nesmíte“,
namísto „jak“

Jak řídit úkoly
školení?

Studenti si znalosti neudrží

Jak monitorovat pokrok studentů?

Čtení a poslouchání není
tak efektivní jako praxe

Jak lidi plně zapojit do školení?

52%

společností

považuje zaměstnance za největší
hrozbu pro kybernetickou bezpečnost
společnosti**

30%

zaměstnanců

přiznává, že sdílejí přihlašovací jméno
a heslo svého pracovního počítače
s kolegy ***

23%

organizací

nemá zavedena žádná pravidla
kybernetické bezpečnosti nebo zásady
pro ukládání firemních dat***

*

Zpráva: “On the Money: Growing IT Security Budgets
to Protect Digital Transformation Initiatives”,
Kaspersky Lab, 2019

**

Výzkum: “The cost of a data breach”,
Kaspersky Lab, jaro 2018.

*** “Sorting out a Digital Clutter”,
Kaspersky Lab, 2019.
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Efektivní a snadné řízení
informovanosti pro organizace
jakékoli velikosti
Představujeme Automated Security Awareness Platform, která tvoří jádro systému
školení Security Awareness společnosti Kaspersky.
Tato platforma je online nástroj, který zaměstnancům postupně pomáhá získat silné
a praktické dovednosti v oblasti kybernetické hygieny. Spuštění a správa platformy
nevyžadují žádné speciální zdroje nebo opatření a organizaci je navíc poskytnut
jednoducýh systém nápovědy pro každý krok na cestě k bezpečnému firemnímu
počítačovému prostředí.

Jak posuzovat program pro zvyšování povědomí
Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru programu pro zvýšení povědomí je jeho
účinnost. S platformou ASAP je účinnost zabudována do obsahu a řízení školení.
Obsah platformy je založen na kompetenčním modelu sestávajícím z 350 praktických
a nezbytných dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, které by měli mít
všichni zaměstnanci. Bez těchto dovedností, ať už díky nevědomosti nebo z
nedbalosti, mohou zaměstnanci způsobit společnosti škody.

Efektivní školení
Konzistentní

• Dobře promyšlený, strukturovaný obsah
• Interaktivní lekce, neustálé opakování vědomostí, testy, simulované phishingové útoky
k zajištění toho, že dovednosti budou použity
Výukové materiály a jejich struktura jsou uspořádány podle specifik lidské paměti, naší
schopnosti absorbovat a uchovávat nabyté znalosti.

Praktické a poutavé

• Relevantní pro každodenní pracovní život zaměstnanců
• Dovednosti, které lze okamžitě použít
Příklady skutečných životních situací, ve kterých se zaměstnanci mohou poznat,
přispívají k zapojení studentů a zároveň pomáhají se zapamatováním informací.

Pozitivní

• Proaktivní přístup k bezpečnému chování
• Vysvětluje „proč“ a „jak“ namísto zákazů
Příliš mnoho pravidel a omezení může způsobit odpor k vzdělávacímu programu,
zatímco vysvětlování a zdůvodňování sladěné s tím, jak lidé přemýšlejí, přirozeně
přispívá k přijetí informací a změně chování.

Snadný management
Řízení

Plně automatizovaná správa výuky zvyšuje u každého zaměstnance úroveň dovedností
v oblasti bezpečnosti v závislosti na jeho nebo jejím rizikovém profilu, bez nutnosti
jakéhokoli zásahu do platformy ze strany správce.

Kontroly

Řídicí panel typu „vše na jednom místě“ a snadné generování reportů

Zapojení studentů

Invitations and motivational emails as well as weekly student and administrators
reports are sent automatically by the Platform.
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Řízení ASAP:
jednoduchost díky plné automatizaci
Program zahájíte ve 4 jednoduchých krocích
Nahrajte
uživatele

Rozdělte uživatele podle
profilu rizika a nastavte
cílovou úroveň pro
každou skupinu
Toto je jediný krok, ve kterém musí
správce přemýslet a rozhodovat se

Ebbinnghausova křivka zapomínání
Pravidelné opakování pomáhá vytvářet silné
dovednosti.

Spusťte
školení

ASAP provádí
automatické
řízení školení

Platforma sestaví rozvrh školení
pro každou skupinu, založený na tempu
a cílové úrovni, a generuje reporty
a doporučení, které studenty vedou

Přizpůsobí se individuálnímu tempu
a schopnosti učit se každého zaměstnance
• Platforma automaticky zajistí, že se uživatelé nejprve naučí základy a potvrdí své
znalosti v testu, než postoupí na další úroveň.
• Není třeba, aby management trávil čas individuální analýzou pokroku studentů a
manuálními úpravami.

100%
90%
80%

Využijte specifické školící harmonogramy
pro každý rizikový profil

70%
60%
50%

Pomocí automatických pravidel přiřaďte zaměstnance k určité skupině na základě
požadované cílové úrovně vzdělání. Tato cílová úroveň bude záviset na riziku, které
jejich konkrétní role pro společnost představuje. Čím vyšší je riziko, tím vyšší by měla
být cílová úroveň vzdělání, např. IT nebo účetní obvykle představují vyšší riziko než
ostatní zaměstnanci.

40%
30%
20%
10%

Flexibilní výuka

0%
Křivka zapomínání
Křivka oživení znalosti (připomenutí)

• Rozsah školení je zcela flexibilní, při zachování výhod sekvenčního
automatizovaného řízení učení
• Pro každou školící skupinu můžete zvolit:
• Témata, která se studenti ve skupině musí naučit (a přeskočit témata, která
nechcete nyní školit).
• Cílovou úroveň, kterou mají studenti dosáhnout pro každé konkrétní téma.
Zaměstnanci nebudou trávit svůj pracovní čas učením se irelevantních témat.

Generujte reporty, které vás vedou
• Využijte ovládací panel se všemi informacemi na jednom místě
• Získejte návrhy, jak zlepšit výsledky
• Jediným kliknutím si stáhnete reporty z hlavní stránky a nakonfigurujte frekvenci
zasílání zpráv e-mailem
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Metodika ASAP
Nepřetržité postupné učení
• Postupné rozšiřování znalostí, od jednoduchého ke komplexnějšímu,
téma za tématem a úroveň po úrovni
• Rozšiřování a aplikace dříve získaných znalostí v nových souvislostech

Multimodální obsah
• Každá úroveň zahrnuje: interaktivní hodnocení lekce (test a simulovaný
phishingový útok tam, kde je to možné)
• Všechny školící prvky posilují konkrétní dovednost, která se vyučuje
v dané kapitole, takže studenti si dovednosti skutečně osvojí a zahrnou
je do svého chování
• Ebbinghausova ‘křivka zapomínání’ – učební metoda založená
na specificích fungování lidské paměti
• Opakování buduje bezpečné návyky a předchází zapomínání
• Posilování znalostí v rámci každého modulu

Intervalové učení
• Ebbinghausova „křivka zapomínání“ - metody výuky založené
na specificích lidské paměti
• Opakování vytváří bezpečné návyky a zabraňuje zapomínání
• Posílení znalostí v každém modulu

Témata školení
Každé téma obsahuje několik úrovní, které
podrobně popisují konkrétní bezpečnostní
dovednosti. Úrovně jsou definovány podle
stupňů rizika, které pomáhají eliminovat:
Úroveň 1 je obvykle dostatečná pro ochranu
před těmi nejjednoduššími a hromadnými
útoky, zatímco pro ochranu před
nejnáročnějšími a cílenými útoky je třeba
studovat vyšší úrovně.

•
•
•
•
•
•
•

Hesla a účty
E-mail
Surfování na internetu
Sociální média a messenger služby • Zabezpečení počítače
Mobilní zařízení
Důvěrná data *
GDPR *

* Bude přidáno v průběhu 2020

Příklad: Dovednosti školené v tématu „Surfování na internetu“
Začátečník
Pro prevenci hromadných
(levných a snadných) útoků

13 dovedností, včetně:
• Nastavte si počítač
(aktualizace, antivirové
programy)
• Ignorujte zjevně škodlivé
webové stránky (ty, které
nabízejí aktualizaci softwaru,
optimalizaci výkonu počítače,
odesílání SMS, instalaci
přehrávačů atd.)
• Nikdy neotevírejte spustitelné
soubory z webových stránek

Základní
Chcete-li se vyhnout
hromadným útokům na
konkrétní profil

Mírně pokročilý
Chcete-li se vyhnout
dobře připraveným
soustředěným útokům

20 dovedností, včetně:
• Registrujte/přihlašujte se
pouze na důvěryhodných
stránkách
• Vyhýbejte se číselným
odkazům
• Citlivé informace
zadávejte pouze
na důvěryhodných
webových stránkách
• Poznejte známky
škodlivého webu

14 dovedností, včetně:
• Poznejte falešné
odkazy
• Poznejte škodlivé
soubory a stahování
• Poznejte škodlivý
software

+ opakování základních
dovedností

+ opakování předchozích
dovedností

Pokročilý
Chcete-li se vyhnout cíleným
útokům

13 dovedností, včetně:
• Poznejte sofistikované falešné
odkazy (včetně odkazů, které
vypadají jako webové stránky
vaší společnosti a odkazů s
přesměrováním)
• Vyhýbejte se černým SEO
stránkám
• Odhlašujte se, když skončíte
• Pokročilé nastavení počítače
(jak vypnout Javu, adblock,
noscript, atd.)
+ opakování předchozích
dovedností

Klíčový materiál probíraný v rámci tématu: odkazy, stahování, instalace softwaru, registrace a přihlašování, platby, SSL
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Jazyky
K červenci 2019 je platforma (jak studentské,
tak administrátorské rozhraní) k dispozici v
následující jazycích:
• arabština
• nizozemština
• angličtina
• francouzština
• němčina
• italština
• portugalština
• ruština
• španělština

Vyvážený, strukturovaný obsah a důraz
na reálné situace zajišťují efektivitu
Principy školení v ASAP jsou založeny na metodice, která bere v úvahu specifika lidské
povahy, naši schopnost vnímat a absorbovat informace. Obsah je plný příkladů
ze života a případů, které zdůrazňují bezprostřední dopad kybernetické bezpečnosti
na zaměstnance. Platforma se zaměřuje na výcvik dovedností, nikoli pouze
na poskytování informací, takže jádrem každého z modulů jsou praktická cvičení a úkoly
úzce související s pracovními činostmi zaměstnanců.
Moduly kombinují různé typy cvičení, aby udržely zájem a zapojení uživatelů a motivovaly
je k učení a žádoucímu bezpečnému chování.
Vizuální styl a texty jsou nejen přeloženy do různých jazyků, ale jsou také přizpůsobeny,
aby odpovídaly různým kulturám a místním postojům.

Úkoly a cvičení založené na simulacích s cílem vybudovat praktické dovednosti
a udržet zájem a motivaci uživatelů
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Klíčové jedinečné prvky programu
Cílené školení zaměřené na konkrétní roli zaměstnance
• Naučte se, co potřebujete znát na základě vaší
role a rizikového profilu
• Příklady a dovednosti ze života lze okamžitě použít
• Učení se „děláním“

Člověk v centru všeho
• Struktura školení je v souladu se způsobem,
jakým lidé přirozeně přemýšlejí
• Pozitivní a aktivní přístup k bezpečnému chování
• Informace a dovednosti, které si lze snadno osvojit a
zapamatovat, díky metodám založeným na specificích
lidské paměti
Průběžné učení po částech
• Od jednoduchého ke komplexnějšímu
• Rozšiřování a aplikace získaných znalostí v nových
souvislostech

Snadná správa a ovládání
• Online
• Automatizované řízení výuky
• Pozvánky a motivační e-maily odesílané studentům
automaticky spolu s individuálními doporučeními

Různé formáty školení pro různé úrovně organizace

ASAP

Automated Security
Awareness Platform
Pro všechny
zaměstnance
Dovednosti osobní
počítačové hygieny

KIPS

Kaspersky Interactive
Protection Simulation
Pro vrcholový
management
Strategie a firemní podpora
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CITO

Cybersecurity
for IT Online
Pro specialisty IT
První úroveň
reakce na incidenty

www.kaspersky.com

2019 AO KASPERSKY LAB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY A SERVISNÍ ZNAČKY JSOU MAJETKEM PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ.

Kaspersky ASAP bezplatná zkušební verze: k-asap.com
Enterprise Cybersecurity: www.kaspersky.com/enterprise
Kaspersky Security Awareness: www.kaspersky.com/awareness
IT Security News: business.kaspersky.com

