
Hoe bewust zijn uw medewerkers van de digitale gevaren? Eén foute klik kan al leiden tot een datalek en alle gevolgen 
van dien. Hoe verhoogt u de awareness op het gebied van security?

De Phishing simulatie is een gesimuleerde phishing aanval op uw organisatie. Phishing is een vorm van internetfraude. 
Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse website, om ze daar te laten inloggen met hun 
inlognaam en wachtwoord. Hierdoor krijgt een hacker de beschikking over deze gegevens, met alle gevolgen van dien; da-
talekken, ransomware, virusuitbraken, defecte systemen en bovenal verlies in productiviteit en omzet. Van de getroffen  
bedrijven kan 60% niet verder werken na een cyberaanval of datalek. Phishing is de oorzaak van 91% van alle  
datalekken en slechts 3% van de mensen herkent een phishing-mail direct omdat deze steeds echter lijken.

Middels een duidelijk rapport toegelicht in een persoonlijk adviesgesprek, krijgt u een heldere analyse van deze  
simulatie en heeft u inzichtelijk waar de risico’s zitten. Indien gewenst kunnen wij u helpen de bewustwording onder 
uw medewerkers te verhogen. 

De voordelen op een rijtje
 » Bewustwording creëren onder uw medewerkers
 » Maakt inzichtelijk hoe uw mensen reageren op een cyberaanval
 » Geeft inzage in risico’s die uw organisatie loopt 
 » Uitgevoerd door een team securityspecialisten van Lagarde Groep

Bent u een organisatie die...
 » bewust is van het belang van IT security?
 » de impact van phishing begrijpt?
 » benieuwd is of haar medewerkers inloggen?
 » onafhankelijk advies wil ontvangen?

Uw doel dichterbij

Phishing simulatie voor € 795,- 
inclusief rapport en bespreking.

Al 30 jaar uw partner voor 
ICT, Communicatie en Beveiliging.

Phishing simulatie
Inzicht in de gevaren van phishing
binnen uw Microsoft 365 omgeving

Phishing kan uw organisatie financiële - en imagoschade opleveren

Username

Login

Meer info?

088 16 16 016          sales@lagardegroep.nl       www.lagarde.nl


