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Phishing, engenharia social, ataques de força bruta: muitos ciberataques aproveitam-se do facto de os colaboradores 
sem formação serem um ponto fraco. Os piratas informáticos enviam, sob falso pretexto, faturas que carregam software 
de espionagem no PC ou decifram rapidamente palavras-passe fracas. 
A formação no formato “E-Learning” compreende mais de 30 cursos de formação de sensibilização para a segurança, 
através dos quais conseguirá sensibilizar eficazmente os seus colaboradores para os riscos associados às TI. O nosso 
conceito didático combina textos facilmente compreensíveis, vídeos e perguntas de escolha múltipla que podem ser 
facilmente integrados no dia a dia de trabalho no formato de aulas de 10 a 15 minutos.

Cyber Defense Awareness Trainings

“Meus funcionários 
são a defesa mais 
forte.”

Sensibilize eficazmente os seus colaboradores para os riscos associados às TI – 
com os cursos de formação “Online Security Awareness Training” da G DATA.

Fonte: ESI ThoughtLab

das empresas veem os funcionários não treinados como a maior 
vulnerabilidade dos ataques cibernéticos.87 %

o Reduz o risco de ataques cibernéticos dispendiosos

o Implementação simples

o Previne multas por violação das normas para a  
 proteção de dados, no âmbito do RGPD

Conheça todos os riscos o Temas específicos selecionados por especialistas

o Complementos contínuos para perigos atuais

o Visão geral do progresso de seus funcionários

Segurança a longo prazo o Multilíngue, interativo e diversificado

o Unidades regulares para aprendizado a longo prazo

o Preparação ideal para a certificação ISO 27001

Economize custos
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O que é?  Uma biblioteca de e-learning com mais de 30 Security Awareness Trainings

Por quê? Comportamento seguro a longo prazo dos seus funcionários

Quem?   Multilíngue para funcionários de todos os departamentos e países 
   (alemão, inglês, neerlandês, francês, italiano, espanhol)

Duração? De 1 a 3 anos, renovável de forma ilimitada

Quando? Integração flexível na rotina diária de trabalho graças às unidades curtas de aprendizado

Onde?   Pode ser usado em todos os locais

Visão geral                   ⁄

Os blocos temáticos

• Trabalhar fora do escritório

fl Gestão de riscos e senhas

ä Phishing e malware

w Classificação de informações

© Trabalhe na nuvem

j Relatórios e incidentes de   
 segurança

Á Engenharia social

˘ Dispositivos móveis

± O RGPD da UE e a privacidade

Abordagem didática

O conteúdo do treinamento é variado e expõe o 
conhecimento através de questões de múltipla 
escolha, vídeos e dicas curtas. Ao tornar seus 
funcionários ativos, eles memorizam de forma 
otimizada o que aprenderam.

Gestão simples

Não precisa de conhecimentos de TI específicos 
para realizar a rápida instalação. Basta adicionar 
vários colaboradores simultaneamente aos cur-
sos de formação. Pode acompanhar o progresso 
individual dos mesmos com a função de relatório
transparente.   

Faça de seus funcionários a mais forte defesa.
Encontra uma breve apresentação geral dos cursos de formação em formato vídeo e outras 
informações sobre o conceito de aprendizagem didático em:

gdata.pt/awareness-training
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