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Podpora 25 jazyků, 
včetně Češtiny a Slovenštiny.

NAŠE DOPORUČENÍ PRO VOLBU VHODNÉ KONFIGURACE JSOU: 
(V tabulce níže najdete přesné srovnání jednotlivých variant.):

1. Antiphishing balíček - Zvolte, pokud je vaším cílem školení na téma snížení phishingových/
malwarových útoků.

2. Multi-topic balíček - Zvolte, pokud vás mimo testování uživatelů na téma phishingových 
útoků zajímá také plánované vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti pomocí 
vzdělávacích a testovacích modulů s různými bezpečnostními tématy. 

3. Plná platforma - Vše již výše zmíněné + další možnost testovat uživatele vlastními či 
předdefi novanými testovacími otázkami dovedností, týkajícími se kybernetické bezpečnosti. 
Tento balíček vám zároveň umožňuje vytvořit otázky s vlastními tématy školení, např. bezpečnost 
práce nebo požární školení, a využít tuto platformu pro další typy interních školení.  

Anti-Phishing Multi-topic Plná platforma

Simulování phishingových 
útoků

Automatické  přiřazení 
vzdělávacích modulů

Manuální přiřazování 
vzdělávacích modulů

Testy dovedností a možnost 
vlastních školicích témat.

Počet vzdělávacích modulů 3 Všechny Všechny

Jazyková podpora Plná Plná Plná

Platnost licence 1 rok 1 rok 1 rok



ONLINE VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA 
PRO TRÉNINK DOVEDNOSTÍ

Kromě praktických workshopů je důležité vycházet z dovedností a znalostí. 
Proto, je pro přístup k online platformě dovedností důležité projít typické 
scénáře a situace, prohloubit znalosti a pochopení potenciálních hrozeb 
a způsobů, jak je řešit.  Mezi klíčovými aspekty online tréninku jsou:

∞ Online vzdělávací moduly:  Antiphishing, Ochrana a likvidace dat, Bezpečné sociální sítě, Fyzická 
bezpečnost, Bezpečnost chytrých telefonů, Bezpečnější pohyb na webu, Bezpečnost mimo 
kancelář, Sociální inženýrství, Školení URL, Bezpečnost elektronické pošty, Hesla.

∞ Testy dovedností: Pro stanovení úrovně dovedností a potřeb školení uživatelů. Zahrnuje různé 
oblasti bezpečnosti, předem defi novaná nebo náhodná vyhodnocování, zákaznicky defi nované 
otázky a upravitelnou dobu trvání.

∞ Simulované útoky: Zákaznicky upravitelné šablony phishingových e-mailů různého stupně 
obtížnosti připravené k okamžitému použití. Po přijetí takové elektronické zprávy a kliknutí na 
odkaz se simulovaným phishingem získá účastník podnět k poučení a může být automaticky 
zařazen do příslušného vzdělávacího modulu.

∞ Analytika a reporting:  Výsledky podle jednotlivých kampaní, skupin, typu zařízení, recidivy, místa.  
Plus podpůrné bezpečnostní plakáty, šablony e-mailů, obrázky šetřičů obrazovky.

Online vzdělávání účastníkům umožňuje procvičit se a získat vědomosti prostřednictvím interaktivního vzdělávacího portálu.

VYŠŠÍ INFORMOVANOST 
O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Online interaktivní tréninkové moduly a školení s herními prvky u zákazníka 
pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svých pracovních povinností používají 
počítače nebo mobilní zařízení, a pro všechny, kteří je spravují. 

Přibližně 80 % všech kybernetických mimořádných událostí je způsobeno lidskou 
chybou. Společnosti vynakládají miliony dolarů na programy pro zvýšení povědomí 
o kybernetické bezpečnosti, ale jen málo ředitelů pro zabezpečení IT je s výsledky 
doopravdy spokojeno. Kde je chyba? 

Většina školení pro zvýšení informovanosti 
o kybernetické bezpečnosti je příliš dlouhá, 
technicky orientovaná a v podstatě negativní. 
To není v souladu s hlavními silnými stránkami 
pracovníků – jejich zásadami pro rozhodování 
a schopnostmi učit se. V důsledku toho může 
být výsledek takových školení neúčinný.

Proto organizace hledají důmyslnější přístupy 
pro podporu změny chování (jako je rozvoj 
korporátní kultury), které v oblasti kybernetické 
bezpečnosti přinášejí kvantifi kovatelnou 
a hodnotnou návratnost jejich investic do 
zvýšení informovanosti o kybernetické 
bezpečnosti. 

Kurzy Kaspersky Lab pro zvýšení kybernetické 
bezpečnosti se zaměřují na: 

∞ Změnu chování – stimulují rozhodnutí 
pracovníků počínat si bezpečně, vytvářejí 
podnikové prostředí, kde „Všem záleží na 
kybernetické bezpečnosti, takže ji budou také 
dodržovat.” 

∞ Spojení motivačního přístupu, technik 
získávání dovedností s herními prvky, 
simulovanými útoky a detailním interaktivním 
tréninkem dovedností pro zajištění 
kybernetické bezpečnosti. 

JAK TO FUNGUJE

Komplexnost, ale 

ne komplikovanost

Školení zahrnuje širokou škálu bezpečnostních otázek počínaje tím, jak dochází k únikům dat 

při internetových útocích malwarem přes bezpečnost práce na sítích až po řadu jednoduchých 

cvičení.

Používáme různé školicí techniky – skupinovou dynamiku, interaktivní moduly, komiksy a herní 

prvky, aby byl proces vzdělávání zábavný.  

Průběžná motivace Vytváříme momenty usnadňující fi xaci získaných informací – hravostí a soutěžemi, 

a následně posilujeme tyto momenty v průběhu roku online cvičeními simulovaných útoků, 

vyhodnocováním bezpečnosti a tréninkovými kampaněmi. 

Měnící se názory Učíme pracovníky, že jsou to převážně lidé, ne stroje, kdo jsou primárními cíli kybernetických 

zločinců. Ukazujeme, jak prostřednictvím bezpečnější a soustředěnější práce mohou jednotlivci 

zabránit tomu, aby se stali obětí a vystavovali sebe a své pracoviště útokům.

Vytváření fi remní 

kultury kybernetické 

bezpečnosti 

Školíme vedoucí pracovníky, aby se stali podporovateli bezpečnosti; kulturu, ve které je 

kybernetická bezpečnost druhou přirozeností, nemůže IT jednoduše vynutit. Lze ji dosáhnout 

jedině odhodláním managementu a tím, že jde sám příkladem. 

Pozitivní přístup 

a spolupráce

Ukazujeme, jak bezpečnostní praxe pozitivně přispívá k efektivitě podniku a prosazujeme 

efektivnější součinnost s dalšími vnitropodnikovými úseky, včetně týmu IT bezpečnosti.

Měřitelnost Poskytujeme nástroje pro měření dovedností pracovníků spolu s vyhodnocováním na 

podnikové úrovni s cílem analyzovat postoje zaměstnanců ke kybernetické bezpečnosti při 

jejich každodenních činnostech. 



S použitím této platformy a na základě Průvodce ověřenými postupy (Best Practice Guide) 
společnosti Kaspersky Lab budou zákazníci schopni vytvořit a zavést efektivní, kontinuální 
a měřitelný plán vzdělání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ten účastníky provede jednoduchými 
i složitými kurzy a různými oblastmi bezpečnosti, aby mohli získat školení podle konkrétních 
podmínek hrozeb a dovedností.

PŘÍNOSY ZAVEDENÍ ONLINE 
VZDĚLÁVACÍ PLATFORMY VE VAŠÍ 
SPOLEČNOSTI.

∞ Snížení počtu mimořádných událostí až o 90 %. 

∞ Snížení fi nančního objemu kybernetických rizik o 50 až 60 %.

∞ Převedení kybernetické bezpečnosti z IT žargonu do obchodního jazyka a zapojení obchodního 
managementu.

∞ Získání měřitelných výsledků testů pro další práci a zlepšení informovanosti o kybernetické 
bezpečnosti.
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útoků zajímá také plánované vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti pomocí 
vzdělávacích a testovacích modulů s různými bezpečnostními tématy. 

3. Plná platforma - Vše již výše zmíněné + další možnost testovat uživatele vlastními či 
předdefi novanými testovacími otázkami dovedností, týkajícími se kybernetické bezpečnosti. 
Tento balíček vám zároveň umožňuje vytvořit otázky s vlastními tématy školení, např. bezpečnost 
práce nebo požární školení, a využít tuto platformu pro další typy interních školení.  

Anti-Phishing Multi-topic Plná platforma

Simulování phishingových 
útoků

Automatické  přiřazení 
vzdělávacích modulů

Manuální přiřazování 
vzdělávacích modulů

Testy dovedností a možnost 
vlastních školicích témat.

Počet vzdělávacích modulů 3 Všechny Všechny

Jazyková podpora Plná Plná Plná

Platnost licence 1 rok 1 rok 1 rok

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY:

Školení URL
Zaměstnanci se interaktivní hrou naučí prověřovat URL, 
porozumět podstatě odkazů a rozpoznat podvodná nebo 
škodlivá URL.

Antiphishing Phil 
V této hře se pracovníci v roli herních postav naučí prověřo-
vat URL, porozumět původu odkazů a rozpoznat podvodná 
nebo škodlivá URL.

Bezpečnost elektronické pošty
Uživatelé se v této interaktivní hře naučí všímat si phishin-
gových nástrah ve zprávách elektronické pošty a rozpoznat 
falešné odkazy, přílohy a informace.

Antiphishing Phyllis 
V této hře se uživatelé v roli herních postav naučí všímat 
si phishingových nástrah ve zprávách elektronické pošty 
a rozpoznávat falešné odkazy, přílohy a informace.

Bezpečná hesla
Uživatelé se dozvědí tipy a triky pro tvorbu silnějších hesel, 
naučí se používat skupiny hesel tak, aby byla snadno pama-
tovatelná, a jak je bezpečně ukládat.

Bezpečné sociální sítě
Uživatelé se zde dozvědí o typech „podvodníků”, se kterými 
se mohou online setkat, jaké jsou důsledky přímo na 
sociálních sítích a jak na nich rozeznat podvodné zprávy.

Bezpečnost mobilních zařízení
Naučí uživatele, jak zabezpečit chytrý telefon před krádeží, 
jak vytvářen PINy, zajistit soukromí komunikace a jak se 
vyhnout nebezpečným aplikacím.

Bezpečnost mimo kancelář
Poučí zaměstnance o používání bezplatných sítí Wi-Fi, 
rizicích používání veřejných počítačů a zabezpečení podni-
kových zařízení a informací doma i na cestách.

Bezpečnější pohyb na webu
Uživatelé se naučí poznávat rozdíl mezi obsahem prohlížeče 
a webu, jak se vyhnout vyskakovacím oknům škodlivých 
virů, jak je důležité odhlašování z webových stránek, jaká 
jsou rizika automatického vyplňování webových formulářů 
a jak si všímat dalších běžných podvodů na webových 
stránkách.

Bezpečnost mobilních aplikací
Naučte se, jak přezkoumat komponenty aplikací a jaká jsou 
rizika oprávnění, které instalací získají.  Spolehlivost 
a bezpečnost mobilních aplikací tak budete moci posoudit 
ještě před jejich stažením.

Sociální inženýrství
Pracovníci se naučí rozpoznávat běžné taktiky sociálního 
inženýrství a praktické taktiky, jak útokům zabránit; navíc 
získají představu o způsobu uvažování sociálních inženýrů.

Osobní informace (Personally 
Identifi able Information, PII)
Poučení pracovníků o různých typech osobních informací, 
směrnice pro identifi kaci, shromažďování osobních infor-
mací a zacházení s nimi, opatření, která je nutné provést 
v případě narušení osobních informací, a tipy a techniky pro 
celkové zvýšení bezpečnosti osobních informací.

Bezpečnostní standardy pro infor-
mace platebních karet (Payment 
Card Information Data Security 
Standard, PCI DSS)
Uživatelé se naučí porozumět požadavkům na PCI-DSS, 
identifi kovat soulad PCI-DSS se zákonnými požadavky, 
provádět správu záznamů a účtů stejně jako rozpoznat 
narušení bezpečnosti a jaká opatření v takovém případě 
přijmout.

Ochrana a likvidace dat
Školení o různých typech elektronických zařízení a výměn-
ných paměťových médiích a s tím souvisejících výhodách 
a nevýhodách jednotlivých zařízení, prověřená praxe pro 
zabezpečení takových zařízení a bezpečná likvidace dat.

Chráněné zdravotní informace 
(Protected Health Information, PHI) 
(POUZE USA) Interaktivní školení, kde se zaměstnanci dozvě-
dí, proč a jak zabezpečit PHI tak, aby byly dodrženy předpisy 
HIPAA, HITECH a Omnibus včetně prověřených postupů pro 
používání, zveřejňování, přenášení a ukládání PHI.

Základy bezpečnosti
Školení základů kybernetické bezpečnosti, kde se uživatelé 
dozvědí o nejběžnějších hrozbách a chybách v každodenní 
praxi.

Ochrana proti ransomware
Stručný tréninkový modul zaměřený na rozeznání 
a předcházení ransomware útokům.

Bezpečnost USB zařízení
Často přehlížené ohrožení – uživatelé si musí být vědomi 
rizik spojených s využíváním USB disků a dalších IoT zařízení 
napájených pomocí USB portů.

Fyzická bezpečnost
Naučte se, jak na prevenci a nápravu porušení fyzického 
zabezpečení, a získejte osvědčené postupy, které vám 
pomohou udržet lidi, prostory a zdroje v bezpečí. 
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PODPOROVANÉ JAZYKY:

Čeština

Němčina

Angličtina

Angličtina

Arabština

Slovenština

Italština

Francouzština

Francouzština

Holandština 

Hebrejština

Turečtina

Norština

Portugalština

Portugalština

Španělština 

Španělština

Švédština

Thajština

Vietnamština 

Čínština

Ruština

Maďarština

Japonština 

Korejština

Islandština 

Polština

NAŠE DOPORUČENÍ PRO VOLBU VHODNÉ KONFIGURACE JSOU: 
(V tabulce níže najdete přesné srovnání jednotlivých variant.)

1. Antiphishing balíček - Zvolte, pokud je vaším cílem školení na téma snížení phishingových/
malwarových útoků.

2. Multi-topic balíček - Zvolte, pokud vás mimo testování uživatelů na téma phishingových 
útoků zajímá také plánované vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti pomocí 
vzdělávacích a testovacích modulů s různými bezpečnostními tématy. 

3. Plná platforma - Vše již výše zmíněné + další možnost testovat uživatele vlastními či 
předdefi novanými testovacími otázkami dovedností, týkajícími se kybernetické bezpečnosti. 
Tento balíček vám zároveň umožňuje vytvořit otázky s vlastními tématy školení, např. bezpečnost 
práce nebo požární školení, a využít tuto platformu pro další typy interních školení.  

Anti-Phishing Multi-topic Plná platforma

Simulování phishingových 
útoků

Automatické  přiřazení 
vzdělávacích modulů

Manuální přiřazování 
vzdělávacích modulů

Testy dovedností a možnost 
vlastních školicích témat.

Počet vzdělávacích modulů 3 Všechny Všechny

Jazyková podpora Plná Plná Plná

Platnost licence 1 rok 1 rok 1 rok

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY:

Školení URL
Zaměstnanci se interaktivní hrou naučí prověřovat URL, 
porozumět podstatě odkazů a rozpoznat podvodná nebo 
škodlivá URL.

Antiphishing Phil 
V této hře se pracovníci v roli herních postav naučí prověřo-
vat URL, porozumět původu odkazů a rozpoznat podvodná 
nebo škodlivá URL.

Bezpečnost elektronické pošty
Uživatelé se v této interaktivní hře naučí všímat si phishin-
gových nástrah ve zprávách elektronické pošty a rozpoznat 
falešné odkazy, přílohy a informace.

Antiphishing Phyllis 
V této hře se uživatelé v roli herních postav naučí všímat 
si phishingových nástrah ve zprávách elektronické pošty 
a rozpoznávat falešné odkazy, přílohy a informace.

Bezpečná hesla
Uživatelé se dozvědí tipy a triky pro tvorbu silnějších hesel, 
naučí se používat skupiny hesel tak, aby byla snadno pama-
tovatelná, a jak je bezpečně ukládat.

Bezpečné sociální sítě
Uživatelé se zde dozvědí o typech „podvodníků”, se kterými 
se mohou online setkat, jaké jsou důsledky přímo na 
sociálních sítích a jak na nich rozeznat podvodné zprávy.

Bezpečnost mobilních zařízení
Naučí uživatele, jak zabezpečit chytrý telefon před krádeží, 
jak vytvářen PINy, zajistit soukromí komunikace a jak se 
vyhnout nebezpečným aplikacím.

Bezpečnost mimo kancelář
Poučí zaměstnance o používání bezplatných sítí Wi-Fi, 
rizicích používání veřejných počítačů a zabezpečení podni-
kových zařízení a informací doma i na cestách.

Bezpečnější pohyb na webu
Uživatelé se naučí poznávat rozdíl mezi obsahem prohlížeče 
a webu, jak se vyhnout vyskakovacím oknům škodlivých 
virů, jak je důležité odhlašování z webových stránek, jaká 
jsou rizika automatického vyplňování webových formulářů 
a jak si všímat dalších běžných podvodů na webových 
stránkách.

Bezpečnost mobilních aplikací
Naučte se, jak přezkoumat komponenty aplikací a jaká jsou 
rizika oprávnění, které instalací získají.  Spolehlivost 
a bezpečnost mobilních aplikací tak budete moci posoudit 
ještě před jejich stažením.

Sociální inženýrství
Pracovníci se naučí rozpoznávat běžné taktiky sociálního 
inženýrství a praktické taktiky, jak útokům zabránit; navíc 
získají představu o způsobu uvažování sociálních inženýrů.

Osobní informace (Personally 
Identifi able Information, PII)
Poučení pracovníků o různých typech osobních informací, 
směrnice pro identifi kaci, shromažďování osobních infor-
mací a zacházení s nimi, opatření, která je nutné provést 
v případě narušení osobních informací, a tipy a techniky pro 
celkové zvýšení bezpečnosti osobních informací.

Bezpečnostní standardy pro infor-
mace platebních karet (Payment 
Card Information Data Security 
Standard, PCI DSS)
Uživatelé se naučí porozumět požadavkům na PCI-DSS, 
identifi kovat soulad PCI-DSS se zákonnými požadavky, 
provádět správu záznamů a účtů stejně jako rozpoznat 
narušení bezpečnosti a jaká opatření v takovém případě 
přijmout.

Ochrana a likvidace dat
Školení o různých typech elektronických zařízení a výměn-
ných paměťových médiích a s tím souvisejících výhodách 
a nevýhodách jednotlivých zařízení, prověřená praxe pro 
zabezpečení takových zařízení a bezpečná likvidace dat.

Chráněné zdravotní informace 
(Protected Health Information, PHI) 
(POUZE USA) Interaktivní školení, kde se zaměstnanci dozvě-
dí, proč a jak zabezpečit PHI tak, aby byly dodrženy předpisy 
HIPAA, HITECH a Omnibus včetně prověřených postupů pro 
používání, zveřejňování, přenášení a ukládání PHI.

Základy bezpečnosti
Školení základů kybernetické bezpečnosti, kde se uživatelé 
dozvědí o nejběžnějších hrozbách a chybách v každodenní 
praxi.

Ochrana proti ransomware
Stručný tréninkový modul zaměřený na rozeznání 
a předcházení ransomware útokům.

Bezpečnost USB zařízení
Často přehlížené ohrožení – uživatelé si musí být vědomi 
rizik spojených s využíváním USB disků a dalších IoT zařízení 
napájených pomocí USB portů.

Fyzická bezpečnost
Naučte se, jak na prevenci a nápravu porušení fyzického 
zabezpečení, a získejte osvědčené postupy, které vám 
pomohou udržet lidi, prostory a zdroje v bezpečí. 


