
AEC Security Academy  
je systém managementu vzdělávání poskytu-
jící prostředí pro vzdělávání a rozvoj vašich 
zaměstnanců.

Management uživatelů
��  Import uživatelů, vytváření skupin, zobrazování 

profilů, rozesílání e-mailových notifikací.

Výběr kurzů
��  Individuální výběr kurzů pro různé skupiny,  

volba úrovně odbornosti.

Rozesílání phishingových kampaní
��  Plánování phishingových kampaní, rozvoj 

zaměstnanců v identifikaci phishingu, 
vzdělávaní těch, kteří chybují.

Vytváření zpráv a statistik 
��  Zobrazení výsledků a statistik kurzů 

a phishingových kampaní, sledovaní procesu 
vzdělávání vaší společnosti a jednotlivců.
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Minimalizujte své náklady 
a MAXIMALIZUJTE znalosti! 
V současnosti mají společnosti dvě klí-
čová aktiva – Informace a lidské zdroje. Ty 
navzájem souvisí a násobí svou hodnotu. 
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti správ-
ného zacházení s informacemi je klíčem 
k vaší ochraně.

Uvádíme AEC Security Academy s cílem 
vzdělávat zaměstnance a rozvíjet pově-
domí o kybernetických hrozbách, se kte-
rými se denně setkáváme.

Nemrhejte čas řešením IT incidentů. 
Získejte znalosti a předcházejte jim.
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O AEC
AEC je součástí skupiny KKCG. Máme 
silou pozici na trhu informační bez-
pečnosti, kde působíme již od roku 
1991. Tuto pozici si hrdě držíme 
profesionalitou a spolehlivým pří-
stupem ke všem úlohám a výsled-
kům, které přinášíme. Se zákazníky 
vytváříme dlouhodobé vztahy zalo-
žené na znalostech, porozumění 
a vzájemné důvěře. Naši zaměst-
nanci jsou experti v různých oblas-
tech IT bezpečnosti a kombinace 
jejich odbornosti a zkušeností je to, 
co vytváří synergický efekt. A to dělá 
AEC skvělým.

Kurzy
Naše kurzy zahrnují kritické oblasti kybernetické bezpečnosti: 
�� Základy informační bezpečnosti
�� Pokročilá informační bezpečnost
�� Bezpečnost mobilních zařízení
�� Bezpečnost podle zákona
�� Sociální inženýrství
�� Phishing
�� SSDLC
�� Dvě úrovně odbornosti pro zacílení všech vašich zaměstnanců
�� Přidělování různých kurzů jednotlivým skupinám zaměstnanců
�� Interaktivní a gamifikovaný obsah 
�� Test jako součást každého kurzu pro poskytnutí zpětné vazby
�� Přístup k certifikátům, reportům a statistikám pro sledování vývoje

Phishingová platforma
�� Integrovaná přímo v e-learningové platformě 
��  Různé typy kampaní jako active threat, attachment-based phish, business 

e-mail compromise
��  Pokrytí celého procesu – plánování, úprava templatu a scénáře na míru, 

spuštění kampaně, zpracování výsledků
��  Automatické přirazení kurzu uživatelům, kteří chybují v phishingu 

Přizpůsobíme se vašim potřebám
�� Možnost objednaní kurzu na míru dle vašich potřeb
�� Uzpůsobení uživatelského prostředí logem a barvami vaší společnosti 

Vyberte si řešení, které vám vyhovuje
In cloud
Připojte se do naší platformy a během okamžiku můžete zahájit celý proces vzdě-
lávání. Veškerou administraci a správu může zajistit náš tým. I v této variantě však 
máte možnost mít správu uživatelů ve svých rukou jako u On premise varianty 
včetně přehledu všech výsledků do úplných detailů.

On premise
Instalujeme vám e-learningovou platformu, vytvoříme a zaškolíme administrá-
tora. Ten pak bude moci importovat a spravovat uživatele, přidělovat kurzy, vytvá-
řet zprávy, plánovat proces vzdělávání a posílat e-mailové notifikace. Všechno 
s naší podporou a údržbou.
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