Start vandaag nog met het verhogen van de
cyber security awareness van medewerkers

ARDA | GAMIFIED AWARENESS

Wat is ARDA?

“Vaak is een glimlach de manier
om ergens binnen te komen”

Verhoog het bewustzijn van medewerkers als het gaat om cyber security
op een aantrekkelijke, efficiënte en overzichtelijke manier.

Onze kosteneffectieve en flexibele omgeving
ondersteunt een volledig blended (online en
fysiek) programma op het gebied van cyber
security awareness. Het programma varieert
leerstijlen en verrast je als deelnemer met
wisselende methodes. Dit zorgt voor een
hoog leerrendement en een verhoogde weerbaarheid van de medewerkers.

EEN JAAR BEVAT DE VOLGENDE PRODUCTEN:
4x Steinitz interactieve games
INCLUSIEF EVALUATIE

6x Phishing campagnes
6x Security Awareness Challenges
MET TOELICHTING EN VERDIEPING

4x Pakkende videos van een hacker
OF ANDEREN UIT HET VAKGEBIED

En meer!
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Steinitz interactieve games

INTÜITIEVE USER INTERFACE, GESCHAALD VOOR ALLE APPARATEN

Steinitz is een interactieve game met als thema cyber security
awareness. Diegene die de game speelt ziet meerdere voorbeelden
van praktijksituaties. Zo loopt de deelnemer bijvoorbeeld een tijdje
mee met Ellis, zij werkt voor een softwarebedrijf. Zonder dat ze het
doorheeft is er via haar laptop informatie in handen gekomen van
criminelen.

“Het is belangrijk om altijd kritisch
te zijn als je zaken niet vertrouwt”

Nadat de game gespeeld is en de eindscore berekend is kan er een
samenvatting geopend worden van de vragen. In deze samenvatting
wordt door een presentatrice de antwoorden behandeld en verder
toegelicht.
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“Ik zoek mensen en kijk
waar ik op in kan spelen”

Mobiele games
Door het spelen van een korte game op smartphone of op laptop
wordt de deelnemer zich weer bewust van eerder gegeven informatie
en kan in korte tijd kennis getoetst worden. De gamer ziet welke score
hij/zij heeft en welke scores collega’s hebben van andere afdelingen.
Als na de korte game een toelichting met meer informatie gewenst is,
dan is deze beschikbaar via een E-learning. Ook is er meer informatie
te vinden op de Wiki pagina.
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Phishing campagne

“Waarom heb je dit niet bij
security gemeld, nu wisten
ze nergens van!”

Berichten waarin criminelen hengelen naar informatie worden ook wel
phishing mails genoemd. Het is belangrijk om altijd kritisch te zijn als
je zaken niet vertrouwt. Door te ervaren wat een phishingmail is en
erop te reageren, leren jouw werknemers valse berichten te herkennen en te onderscheppen.
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Pakkende video van een hacker
Ook verhalen van hackers en andere specialisten kunnen de mede
werkers aan het denken zetten. Hun perspectief kan ervoor zorgen
dat de werknemers anders naar hun eigen handelen gaan kijken en
zo tot waardevolle inzichten komen. Door op een laagdrempelige
manier en prettige toon het gesprek aan te gaan over het onderwerp
cyber security awareness worden jouw mensen op een andere manier
geïnformeerd over het onderwerp.

“Het is tot hier en niet verder, we
moeten aan minimale regels voldoen”
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“Er is gebleken uit logbestanden dat het
virus vanaf uw computer is verspreid”
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Beleving en motivatie

Leren vanuit praktijksimulaties

Experimenteer op een veilige manier

Mensen spelen om verschillende redenen
games: sommigen houden ervan zich onder
te dompelen in de wereld van het spel en
zich voor te stellen dat ze iemand anders zijn.
Anderen vinden het leuk om connecties te
vinden en strategieën te ontwikkelen. Wat
de motivatie ook is, een game zorgt voor
beleving en motivatie. Het zorgt ervoor dat
mensen willen leren.

We leren vaak het meeste door zelf dingen
te ervaren. Leren door te doen. Daarom gaat
modern leren niet over het luisteren naar een
expert die een presentatie geeft, het is zelf
ervaren, reflecteren en doen. Door het spelen
van een game ervaar je een omgeving waarin
je fouten mag maken, punten kunt scoren
en wijzer kunt worden, zonder dat dit schade
aanricht.

Ook al heb je kennis en ervaring met cyber
security, de realiteit is complex en kan moei
lijk te vatten zijn. Het leggen van de juiste
verbanden is cruciaal. Binnen een game
omgeving ervaar je situaties en kun je op een
gecontroleerde manier ervaring opdoen.

Als speler krijg je de gelegenheid om de
wereld vanuit een nieuw perspectief te bekij
ken. In de fictie van het spel kun je iemand
zijn wiens doelen en uitdagingen verschillen
van die van jezelf. Dit geeft een uniek inzicht
in wat andere mensen ervaren.
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Timeline voor ARDA
START VAN HET JAAR

0 meting phishing
Steinitz afl. 1

3-4 WEKEN

Rapport 1

RONDE 1
Arda start met een introductie via de
mail. Vervolgens wordt de awareness
gemeten door middel van een phishing
mail. Via de phishingmail starten de
medewerkers door de eerste aflevering
van Steinitz te spelen. Aan het eind kan je
de resultaten bekijken in een rapport.

Phishing campagne 3
Rapport 3
Security Awareness Challenges 2
Expert opinions 2
4 MAANDEN

Introductie van het platform

Steinitz afl. 3
Expert opinions 3

RONDE 3
Ronde 3 zal starten met een Phshing mail
om de voortgang binnen het bedrijf te
analyseren. Hierna zal een 2e Security
Awareness Challenges gestart worden
en na een aantal weken kan de 2e Expert
Opinions bekeken worden. Hierna
volgt Steinitz aflevering 3 en worden de
medewerkers opnieuw blootgesteld aan
een Phishing mail.

Phishing campagne 4
Rapport 4

Awareness Posters

RONDE 2

RONDE 4
Security Awareness Challenges 3

Expert opinions 1

Phishing campagne 2
Steinitz afl. 2

Na weer een aantal weken kan het 2e
rapport worden bekeken.

Phishing campagne 5
5 MAANDEN

3 MAANDEN

Security Awareness Challenges 1

Na de 0 meting zullen er eerst posters
worden opgehangen om te basis regels
te verspreiden. Vervolgens krijgen de
medewerkers een notificatie dat ze de
eerste Expert Opinions kunnen bekijken
en kunnen meedoen met de Security
Awareness Challenges. Na een aantal
weken wordt de 2e phishing mail gestuurd en kan de 2e aflevering van Steinitz
worden gespeeld.

KPI Rapportage
Expert opinions 4
Steinitz afl. 4

Na de vorige phishing mail zal een 3e
Security Awareness Challenges worden
vrijgespeeld en direct hierna zal phishing
campagne 5
beginnen. Hierna volgt een KPI rapportage en Expert Opinions 3. Als laatste
komt Steinitz 4 vrij, wordt de laatste
phishing mail verstuurd om een eind meting te doen van de awareness en komt
ook het laatste rapport vrij.

Phishing campagne 6
Rapport 5

Rapport 2
EIND VAN HET JAAR
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Geintegreerde opties

Arda levert niet alleen de techniek

Arda Gamify

Ons team werkt als een geïntegreerd teamlid mee om van cyber
security awareness een succes te maken. Wij denken mee over de
strategie, de aanpak en gehele uitrol. Met onze jarenlange ervaring
weten wij wat er nodig is om een succesvolle leeroplossing te
integreren binnen jouw bedrijfsprocessen.

Ontwikkelde incentives en leaderboards voor
specifieke doelgroepen. Hiermee kunnen de
gekozen doelgroepen gemotiveerd naar een
gericht doel werken.

Arda Performance
Monitor vanuit een helder dashboard wat de
resultaten zijn van de diverse leermodules.
Krijg grip en overzicht op dit aspect wat vaak
ongrijpbaar is.

Ons team gaat het gesprek aan met alle belanghebbende om te evalueren of het proces volgens plan verloopt, analyseert trends en kijkt
waar nog ruimte is voor verbetering. Er wordt strategisch meegedacht
en er worden praktische hulpmiddelen aangereikt om te komen tot
een effectieve strategie voor de lange termijn.

Arda 360
Geintegreerde feedbackmomenten binnen de
diverse modules. Deze waardevolle informatie
zorgt voor input voor vervolgstappen.

Arda Serious Games
Speel een interactief spel (Deception) met je
team en vind de daders. Op een uitdagende
en competitieve manier raak je onderwerpen
die waardevol zijn als het op cyber security
awareness aankomt.

Arda Monitoring
Met onze intelligente reporting tools weet
je als beheerder precies wat de progressie
is van de gekozen doelgroep en weet je
welke onderwerpen jouw medewerkers goed
beheersen en waar er nog ruimte is voor
verbetering.

ARDA BIEDT EEN INTUÏTIEVE EN SCHAALBARE SAAS OPLOSSING DIE
ERVOOR ZORGT DAT JOUW MEDEWERKERS OP EEN AANTREKKELIJKE EN
WAARDEVOLLE MANIER WORDEN GETRAIND OP HET GEBIED VAN
CYBER SECURITY AWARENESS.

Arda Compatibility
Arda is compatible met alle denkbare systemen (SCORM compliant) en is gemakkelijk
te integreren en te koppelen aan bestaande
systemen.
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HTTPS://NETUSE.IO
INFO@NETUSE.IO

