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Proofpoint Security 
Awareness Training

Proofpoint Security Awareness Training pomaga przeprowadzić odpowiednie 
szkolenia dla odpowiednich osób w odpowiednim momencie. Szkolenia 
Proofpoint sprawią, że Twoi użytkownicy końcowi staną się ostatnią linią obrony 
w procesie rozpoznawania ataków cybernetycznych i pomogą zapewnić ochronę 
Twojej organizacji. 

Ponad 90% ataków cybernetycznych jest wymierzonych w użytkowników1. Dlatego dobrze wyszkoleni 
pracowni odgrywają istotną rolę w ochronie każdej organizacji. Technologie wykrywające i blokujące 
zagrożenia nie są w stanie zatrzymać wszystkich ataków. Dlatego Twoi pracownicy potrzebują odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności podjęcia działań w przypadku otrzymania e-maili phishingowych i fałszywych 
biznesowych wiadomości. Dzięki temu rozwiązaniu nauczysz swoich pracowników, w jaki sposób 
można zapobiec atakom cybernetycznym. Pomożemy Ci:

• rozpoznać ryzyko dla użytkowników
• zmienić zachowanie pracowników
• ograniczyć narażenie Twojej organizacji

GŁÓWNE KORZYŚCI 
• Zmień zachowanie użytkowników, aby 

ograniczyć ryzyko związane z phishingiem 
i innymi atakami cybernetycznymi

• Prowadź spójne szkolenia na całym świecie 
w wielu różnych językach 

• Ustalaj priorytety i poprawiaj czas reagowania 
na incydenty 

• Obserwuj postęp użytkowników dzięki 
dynamicznemu raportowaniu i API wyników

• Ogranicz liczbę skutecznych ataków 
phishingowych oraz złośliwego 
oprogramowania nawet o 90% 

1  Verizon. „2019 Data Breach Investigations Report.” (Raport Verizon z dochodzeń w sprawie naruszania danych w 2019 roku) Lipiec 2019.
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ROZPOZNAJ RYZYKO

Wykryj, kto jest atakowany i oceń, czy te osoby mogą się obronić
Dzięki raportom Very Attacked People™ (VAP) tworzonym przez Proofpoint, 
możesz dowiedzieć się, kto jest celem ataku. Te raporty są częścią Targeted 
Attack Protection (TAP) i przedstawiają cenne dane, takie jak kto jest 
atakowany i jakie rodzaje zagrożeń są wykrywane. 

Symulacje phishingowe ThreatSim® pomogą Ci zrozumieć podatność Twojej 
organizacji na różne ataki phishingowe. Korzystając z tysiąca różnych 
szablonów phishingowych z 13 kategorii, możesz ocenić użytkowników pod 
kątem wielu rodzajów zagrożeń takich jak: 

• złośliwe załączniki
• wbudowane linki
• prośby o podanie danych osobowych

Co tydzień dodajemy nowe szablony, aby uwzględnić najnowsze trendy 
dotyczące ataków. Nasze szablony phishingowe z dynamicznymi 
symulacjami zagrożeń opierają się na danych Proofpoint dotyczących 
zagrożeń oraz na żądaniach klientów i tematach sezonowych. W ten sposób 
zapewniamy, że dostępne szablony odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje. 

Gdy użytkownik padnie ofiarą symulowanego ataku, otrzyma natychmiastowe 
szkolenie. Użytkownik zostanie poinformowany o celu ćwiczenia, 
o zagrożeniach dotyczących rzeczywistego ataku oraz dowie się, jak może 
w przyszłości uniknąć podobnych pułapek. Możesz także automatycznie 
przypisać szkolenie dowolnej osobie, której podatność zostanie wykryta 
w symulacji phishingowej. 

Poza tym dowiesz się, jaka jest wiedza Twoich pracowników na temat 
zainfekowanych wymiennych urządzeń pamięci. Symulacje USB 
ThreatSim przedstawią Twoim pracownikom niebezpieczeństwa związane 
z zainfekowanymi urządzeniami USB. Możesz uzyskać dostęp do symulacji 
USB w dowolnym momencie i w dowolnym zakresie. Ta funkcja obejmuje 
także natychmiastowe materiały edukacyjne dla użytkowników, którzy padną 
ofiarą symulowanego ataku.

CyberStrength® to potężne, oparte na sieci narzędzie służące do oceny 
wiedzy. Umożliwia ocenę podatności użytkowników nie tylko na zagrożenia 
związane z e-mailami i napędami USB, lecz również wiele innych istotnych 
kwestii w zakresie bezpieczeństwa, na przykład urządzenia mobilne, 
oszustwa związane z inżynierią społeczną oraz przeglądanie sieci. Możesz 
wybrać zdefiniowane oceny z biblioteki setki pytań w ponad 35 językach 
i automatycznie zapisać użytkowników na odpowiednie szkolenie. Możesz 
także samodzielnie utworzyć pytania, aby ocenić wiedzę na temat zasad 
i procedur Twojej organizacji. Gdy ustalisz podstawowe kryteria oceny wiedzy 
swoich użytkowników, możesz postępować zgodnie z zalecaniami w celu 
ograniczenia ryzyka użytkowników w wielu różnych obszarach.

ZMIEŃ ZACHOWANIE

Prowadź szkolenia w oparciu o rzeczywiste zagrożenia, 
zachowanie użytkowników i luki w wiedzy
Solidne i odpowiednie materiały są niezbędne do prowadzenia skutecznych 
szkoleń. To także najlepszy sposób na zmianę zachowania użytkowników. 
Za pomocą naszego samoobsługowego Customization Center możesz 
poprawić trafność materiałów i dostosować je do użytkowników. Możesz 
całkowicie dopasować tekst, grafikę, pytania i układ szkolenia. Poza tym 
wskazówki przedstawiane w czasie rzeczywistymi pomogą zachować 
skuteczność w programie Learning Science Evaluator. 

Użytkownicy mogą wziąć udział w szkoleniu w dowolnym czasie, w dowolnym 
miejscu i na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci. Ukończenie 
każdego modułu zajmuje od pięciu do 15 minut, więc szkolenie nie zakłóci 
codziennego rytmu pracy. Interaktywne moduły Proofpoint są także zgodne 
z amerykańskimi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 
(WCAG) 2.0 AA. 

Moduły szkoleniowe Proofpoint są oparte na sprawdzonych metodach 
nauczania i obejmują szeroki zakres zagrożeń bezpieczeństwa – od ataków 
phishingowych po zagrożenia wewnętrzne. Do dostępnych materiałów należą:

• Moduły szkoleniowe zawierające wideo, treści interaktywne i materiały 
oparte na grach. Materiały te zostały przetłumaczone na ponad 35 języków 
i dostosowanie do danej kultury.
 - Aby spełnić specjalistyczne potrzeby dotyczące zgodności i prywatności 

szkoleń, moduły są realizowane przez naszego partnera, TeachPrivacy.
 - Dzięki nabyciu Defence Works możemy przedstawiać ciekawe treści, 

które jeszcze bardziej zaangażują użytkowników w celu zapewnienia 
jeszcze większej różnorodności.

• Materiały na temat bezpieczeństwa zawierają wideo, infografiki, 
newslettery, artykuły, plakaty, grafiki i nie tylko, aby wzmocnić 
inicjatywy szkoleniowe. 

• Materiały programowe oferują wskazówki dla administratorów dotyczące 
prowadzenia skutecznego programu. 

Możesz także w prosty sposób ostrzec swoich użytkowników o najważniejszych 
atakach i przynętach na podstawie danych Proofpoint dotyczących zagrożeń. 
Nasza seria Attack Spotlight przedstawia krótkie, aktualne treści wyjaśniające, 
w jaki sposób można zauważyć bieżące zagrożenia i uniknąć ich. 



OGRANICZ NARAŻENIE NA ATAK

Użytkownicy posiadający odpowiednią wiedzę zgłaszają 
potencjalne zagrożenia, co ogranicza zakres ataku
Dodatek do klienta e-mailowego PhishAlarm® pomoże Twoim pracownikom 
zgłaszać podejrzane wiadomości za pomocą jednego kliknięcia. 
Po zgłoszeniu wiadomości użytkownicy otrzymają natychmiastowe wsparcie 
w postaci wyskakującej wiadomości lub e-maila z podziękowaniami. 
Dzięki temu dodatkowi nie trzeba pobierać od użytkowników treści 
tematów lub załączników wiadomości, co byłoby konieczne w przypadku 
przekazywania e-maili na adres przeznaczony do zgłaszania nadużyć.

Przy użyciu PhishAlarm Analyzer wiadomości zgłaszane przez użytkowników 
są automatycznie analizowane i wzbogacane za pomocą wielu systemów 
Proofpoint służących do badania zagrożeń i reputacji. Następnie można 
otrzymać przegląd raportów o zagrożeniach obejmujący szczegółowe 
informacje o wiadomościach i kategorii (złośliwa wiadomość, spam lub inna). 
Dzięki temu Twój zespół zajmujący się reagowaniem na incydenty nie będzie 
musiał zajmować się analizowaniem i ustalaniem priorytetów wiadomości. 
Baza danych zagrożeń Proofpoint jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi 
o szczegółowość, zakres i skuteczność. Ponad 100 specjalistów ds. analizy 
zagrożeń bada jedną piątą prywatnych i biznesowych e-mail wysyłanych 
na całym świecie, a także zagrożenia związane z korzystaniem z chmury 
i mediów społecznościowych.

Dzięki naszemu rozwiązaniu Closed-Loop Email Analysis and Response 
(CLEAR) zgłaszane wiadomości są wysyłane do Threat Response Auto-
Pull (TRAP). W narzędziu TRAP wiadomości można poddać automatycznej 
kwarantannie, zamknąć je lub wysłać zespołowi zajmującemu się 
reagowaniem na incydenty. Administratorzy mogą utworzyć indywidualne 
odpowiedzi na wiadomości dla użytkowników końcowych za pomocą tego 
narzędzia. Pomaga to w zmianie zachowania oraz w tworzeniu kultury, 
w której bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie. 

ANALIZUJ WYNIKI ZA POMOCĄ RAPORTÓW Z ZAAWANSOWANYMI 
FUNKCJAMI
Dzięki naszym kompleksowym raportom możesz dowiedzieć się, jaki jest 
postęp Twoich użytkowników. Czytelne raporty umożliwią ocenę postępu, 
pomiar ROI, porównanie oraz obserwowanie wiedzy użytkownika. Dostępna 
jest widoczność szczegółowa i ogólna przedstawiająca całkowity obraz 
sytuacji. Możesz zobaczyć interakcje pracowników wraz z ocenami, 
symulowanymi atakami i zadaniami szkoleniowymi. Pulpity pomogą w łatwym 
filtrowaniu danych, porównywaniu ocen, zmianie wskaźników i nie tylko. 

Raporty można pobierać i eksportować, co ułatwia udostępnianie raportów 
innym osobom lub wykonywanie bardziej szczegółowych analiz oraz porównań. 
Możesz na przykład ocenić wskaźniki w zestawieniu z innymi zdarzeniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zautomatyzować proces raportowania, 
aby ułatwić ten proces. Poza tym możesz zaplanować automatyczne wysyłanie 
raportów na swój adres lub adres wyznaczonych osób. 

Narzędzie to obejmuje także nasze API wyników, które zapewnia dostęp 
do raportów i analiz obejmujących szkolenie, phishing, ocenę wiedzy, 
użytkowników i e-maile. Informacje te można zintegrować ze zwykłymi 
narzędziami analizy biznesowej lub systemem zarządzania nauką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Więcej informacji znajduje się na proofpoint.com.

INFORMACJE O PROOFPOINT
Proofpoint, Inc. (NASDAQ: PFPT) jest wiodącą firmą zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, która chroni największe aktywa i największe zagrożenia każdej organizacji, czyli ludzi. Dzięki zintegrowanemu zestawowi rozwiązań opartych 
na chmurze Proofpoint pomaga firmom na całym świecie w zatrzymywaniu ukierunkowanych zagrożeń, zabezpiecza ich dane i sprawia, że ich użytkownicy stają się bardziej odporni na ataki cybernetyczne. Wiodące organizacje o różnych 
rozmiarach, w tym ponad połowa firm z listy Fortune 1000, polegają na rozwiązaniach Proofpoint dotyczących bezpieczeństwa i zgodności ukierunkowanych na ludzi, które ograniczają najważniejsze zagrożenia związane z e-mailami, chmurą, 
mediami społecznościowymi i siecią. Więcej informacji można znaleźć na www.proofpoint.com.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint jest znakiem handlowym Proofpoint, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe zawarte w niniejszym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli. 

0104-002-01-02        5/20  

PROOFPOINT SECURITY AWARENESS TRAINING  |  ARKUSZ DANYCH


