
Stel gebruikers in staat om de 
13 soorten e-mailbedreigingen 
te verslaan.”

“
The Human Firewall traint gebruikers om de 
nieuwste phishing en social engineering - 
aanvallen te begrijpen en hierop juist te reageren.

Benieuwd wat de 13 sooren e-mailbedreigingen 
zijn? Lees in deze whitepaper er alles over!

Om het gedrag van gebruikers te 
beïnvloeden is continue training het 
meest effectief. 

Security Awareness Training - Doormiddel van 
nep-phishing-campagnes leren we gebruikers 
dreigingen te herkennen. Onze interactieve 
campagnes maken gebruik van een mix van 
links, slimme bijlagen, video’s, afbeeldingen en 
trainingsmateriaal om een zo echt mogelijke 
educatieve ervaringen te creëren.

Phishing-training - Gesimuleerde phishing-
aanvallen worden voortdurend bijgewerkt 
om de meest recente en meest voorkomende 
bedreigingen weer te geven. Simulaties zijn niet 
beperkt tot e-mail, maar omvatten ook aanvallen 
via spraak, sms en draagbare media (USB-sticks).  
Campagnes zijn makkelijk aan te passen aan de 
wens van de klant. 

Rapportage - Train The Human Firewall” biedt 
geavanceerde analyse- en rapportage tools 
waarmee u kunt bepalen hoe effectief uw training 
is en hoe gebruikers reageren op daadwerkelijke 
phishing en social engineering - aanvallen. 

Train the human firewall
 Real-World Phishing Simulation and Security Awareness Training.
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Train the human firewall maakt gebruik van 
Barracuda’s uitgebreide threat database om real-
world simulatie- en trainingsinhoud te creëren die is 
afgestemd op alle 13 soorten e-mailbedreigingen. 
Gebruikers zullen hierdoor leren om belangrijke 
e-mailbedreigingen te herkennen. 
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Wat bieden wij?

Een ervaren team van technische professionals 
zorgt voor:

• Maandelijkse campagnes gemaakt en beheerd 
door een toegewijde consultant.

• Een mix van phishing-simulatie-e-mails en 
interactief materiaal dat rechtstreeks naar de 
trainingsdeelnemer wordt gestuurd.

• Op regelmatige basis een rapport met alle 
resultaten.

Wat te verwachten?

Bij deze dienst zal ons team:

• Maandelijkse campagnes over phishing- of 
e-mailbeveiliging maken en uitvoeren.

• Zorgen voor regelmatige activiteitenrapporten.

Zodra u Train the human firewall gaat gebruiken 
en u de welkomstmail heeft ontvangen, hoeft u
alleen maar:

• Ons team een lijst met de e-mailadressen 
van de eindgebruikers te sturen waarvoor u 
maandelijkse campagnes wilt ontvangen.

• De instructies van ons team op te volgen om de 
nodige white listing in het systeem in te stellen.

• Een intern contactpunt aan ons door te geven.
• Onze meldingen en rapporten te bekijken en 

eventueel bespreken met ons team.

Train the human firewall beschermt uw 
organisatie tegen phishing en social engineering-
aanvallen die andere e-mailbeveiliging systemen 
kunnen omzeilen. Naarmate werknemers hun 
trainingsprogramma doorlopen, wordt de inhoud 
voortdurend veranderd en daagt hen uit om 
continue hun phishing- en detectie vaardigheden 
te verbeteren.
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Totaal portfolio voor e-mailbeveiliging

Train the human firewall maakt deel uit van een groter 
Cloud-service portfolio, voor het leveren van echt  
uitgebreide e-mailbeveiliging. Producten welke in dezelfde 
portal beheerd kunnen worden zijn:

• Office365 Backups
• Cloud Archiving
• MX-Relay Pro E-mail Security
• Office365 Inbox Defense – Stop Phishing
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