
Phishing as 
a Service LITE 

Jak se bránit?
Ačkoli technická řešení dnešní doby jsou velmi účinná 
a firewally nové generace dokážou zastavit velké 
množství phishingových e-mailů, na všechno nestačí. 

Třetina phishingových e-mailů projde přes technická 
bezpečnostní řešení až ke koncovému uživateli. 
Poslední obrannou linií Vaší společnosti je Váš zaměst-
nanec. Dejte mu odpovídající nástroje a poskytněte 
mu adekvátní prostředky k tomu, aby mohl chránit 
svůj počítač a Vaši společnost před následky phishin-
gových útoků.

Jedním z klíčových nástrojů ochrany je kvalitní vzdě-
lávací program. Poučený a pozorný uživatel je jedním 
z nejdůležitějších článků v řetězci ochrany firemních 
dat.

www.aec.cz

Phishing jako nejčastější příčina 
bezpečnostního incidentu 
Ze statistik za rok 2019 vyplývá, že více než 90 % 
bezpečnostních incidentů začíná phishingovým 
útokem. Zároveň lze vysledovat meziroční nárůst 
odeslaných phishingových e-mailů a enormní 
nárůst odeslaných phishingových zpráv prostřed-
nictvím SMS.

Tato hrozba nezmizí, je nutné začít se jí co nej-
dříve bránit!
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Phishing jako služba – interaktivní vzdělávací program 
Tato služba představuje vstupní bránu do světa interaktivního vzdělávání zaměst-
nanců formou aktivního phishingu.

Zaměřuje se na jednu z domén phishingu, konkrétně na modifikaci chování uživa-
telů v případě klikání na potenciálně nebezpečné odkazy.

V rámci této služby Vám nabídneme devět nejčastějších phishingových e-mailů, 
z nichž Vy si tři vyberete. V průběhu tří následujících měsíců budou na uživatele 
ve Vaší společnosti zacíleny tři phishingové kampaně.

Následně dostanete měsíční vyhodnocení proběhlé kampaně s těmito základními 
statistikami:

�� počet odeslaných e-mailů;
�� počet uživatelů, kteří klikli na odkaz;
�� počet skutečných kliknutí;
�� počet uživatelů, kteří e-mail nahlásili; *
�� počet uživatelů, kteří na odkaz klikli a e-mail nenahlásili; *
�� počet uživatelů, kteří na odkaz klikli a e-mail nahlásili; *
�� počet uživatelů, kteří na odkaz neklikli a e-mail nenahlásili; *
�� počet uživatelů, kteří na odkaz neklikli a e-mail nahlásili. *

Co tím získáte?
Díky této službě se zvýší povědomí Vašich zaměstnanců o jedné z hrozeb phishingu 
(kliknutí na potenciálně nebezpečný odkaz). Zároveň dojde ke snížení rizika 
infekce společnosti škodlivým programem, a to díky až 50% snížení počtu kliknutí 
na potenciálně nebezpečný odkaz.

Dovolit si to může opravdu každý!
Tato služba je koncipována jako vstupní brána do světa bezpečnostního vzdělávání 
zaměstnanců v oblastech phishingu.
Celý tento proces Vás bude stát 69 500 CZK! **

* Statistiky jsou shromažďovány v kooperaci s klientem
** Cena je garantována pouze v případě, že dodaný seznam zaměstnanců nepřekročí 250 

Co když mám zájem 
o komplexní přístup?
My v AEC chápeme, že někteří naši 
klienti mají zájem o komplexní anti-
-phishingový vzdělávací program.

Pro Vaše zaměstnance jsme schopni 
vypracovat detailní vzdělávací plán 
v oblastech phishingu (Phishing jako 
služba FULL). Program bude zaměřený 
na jednu až dvě konkrétní problema-
tiky a zacílený na změnu chování uživa-
telů v přístupu k emailové komunikaci.

Kromě klikání na potenciálně nebez-
pečný odkaz se jedná o následující 
oblasti phishingu:

��  otevírání nebezpečných příloh;
��  odesílání citlivých informací 

prostřednictvím e-mailu;
��  nahrávání citlivých dat na vzdálené 

úložiště;
��  zachytávání uživatelských 

přihlašovacích údajů;
��  Spear-phishing.

V případě zájmu jsme připraveni 
vypracovat ve spolupráci s klientem 
plán ochrany na základě konkrétního 
problému.

Součástí FULL verze jsou také detail-
nější výstupy, ve kterých získáte vedle 
již dříve zmíněných statistik ještě 
následující data:

��  detailnější popis uživatelského 
chování;

��  nejnáchylnější oddělení ve 
společnosti;

��  10 nejlepších uživatelů spolu 
s 10 uživateli, kteří jsou 
k phishingu nejnáchylnější;

��   školící plán na míru.

30 % –
průměrný počet 

zaměstnanců, kteří 
phishing neodhalí

Při pravidelném 
tréninku zaměstnanců 
dochází v prvních 
3 měsících k poklesu 
v průměru o 50 %

Tréninková doba tří měsíců

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc


