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Zábavná forma
Kurzy sú tvorené formou pútavých animovaných videí.

Krátke videá
Priemerná dĺžka kurzu je stanovená na 6 minút. Jedná sa 
o efektívnu dĺžku prijímania informácií, v prípade ktorej 
užívatelia nestrácajú pozornosť a vnímajú prijatý obsah.

V troch jazykoch
Lokalizované do anglického, českého a slovenského jazyka.

Testovanie
Kurzy sú zakončené testom, na overenie získaných znalostí.

Reporting
Získanie prehľadného reportu priebehu vzdelávania.

Vytvorené špecialistami na IT bezpečnosť
Kurzy sú tvorené priamo špecialistami na IT bezpečnosť.

Webináre
Prístup k nami uskutočňovaným webinárom, reagujú-
cim na aktuálnu kybernetickú situáciu.
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Pomocou krátkych a jednoduchých videí sa Vaši 
zamestnanci naučia všetko potrebné o infor-
mačnej bezpečnosti, spôsoboch ochrany infor-
mácií a o prevencii pred ich únikom.

Naše kurzy zahŕňajú kritické 
oblasti kybernetickej bezpečnosti:
�� Bezpečné správanie v sieti
�� Bezpečné surfovanie na internete
�� E-mail bezpečne
�� Bezpečnosť mimo kancelárie
�� Bezpečnosť mobilných zariadení
�� Heslá bezpečne
�� Mazanie a skartovanie informácií
�� Uchovávanie dát na USB
�� Klasifikácia informácií
��  Reakcia zamestnancov  
pri bezpečnostnom incidente
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O AEC
AEC je súčasťou skupiny KKCG. Máme 
silnú pozíciu na trhu informačnej bez-
pečnosti, kde pôsobíme už od roku 
1991. Túto pozíciu si hrdo držíme pro-
fesionalitou a spoľahlivým prístupom 
ku všetkým úlohám a výsledkom, 
ktoré prinášame. So zákazníkmi vyt-
várame dlhodobé vzťahy založené na 
znalostiach, porozumení a vzájomnej 
dôvere. Naši zamestnanci sú experti 
v rôznych oblastiach IT bezpečnosti 
a kombinácia ich odbornosti a skúse-
ností je to, čo vytvára synergický efekt.

Získajte prístup do AEC Security 
Academy a presvedčte sa sami.

Pripravujeme nasledujúce kurzy
�� Phishing
�� Sociálne inžinierstvo
�� Ochrana osobných údajov

Prispôsobíme sa Vašim potrebám 
�� Možnosť objednania kurzu na mieru podľa Vašich potrieb 
�� Prispôsobenie užívateľského prostredia logom a farbami Vašej spoločnosti 

Vyberte si riešenie, ktoré Vám vyhovuje 
Poskytnutie kurzov s našou platformou
Pripojte sa do našej platformy a v priebehu okamihu môžete zahájiť celý pro-
ces vzdelávania. Zaškolíme Vášho administrá¬tora, ktorý potom bude môcť 
importovať a spravovať užívateľov, prideľovať kurzy, vytvárať správy, plánovať 
proces vzdelávania a posielať e-mailové notifikácie. Všetko s našou podporou 
a údržbou.

Poskytnutie kurzov do Vašej platformy
Máte svoju vlastnú platformu a chcete na vzdelávanie využívať iba tú Vašu? 
Môžete! Kurzy Vám dodáme vo formáte, ktorý umožní ich jednoduché nasa-
denie do Vašej vzdelávacej platformy.

Vytvorte si bezpečnú kultúru vo Vašej spoločnosti
E-learningová platforma je len časť procesu, ktorý cieli na získanie bezpeč-
nostného povedomia vo Vašej spoločnosti. Na podporu tohto cieľa, ponú-
kame aj naše ďalšie služby:
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