Inbjudan

På 10 minuter kommer vi åt organisationens mest kritiska data

Är ledningen din största cybersäkerhetsrisk?
Välkommen på frukostseminarium kring
Management Hacks
Tisdag 20 februari 08.30 – 09.30
(frukost serveras från 08.00)
Tänker du att de anställda i organisationen
är den första säkerhetsrisken? Tänk igen:
Det är ledningen.
NTT Security utför, enligt
överenskommelse och på uppdrag av
en del av våra kunder, sårbarhetstester
riktade mot ledande befattningshavare
i organisationen för att ta reda på hur
säkerhetsmedveten organisationen på
denna nivå är. Resultaten är överraskande.
På mindre än 10 minuter har chefer i
ledande position delat med sig av lösenord
och andra kritiska uppgifter och därmed
satt hela organisationen i risk. I genomsnitt
fann vi att upp til 70% av cheferna är enkla
mål för motiverade angripare.
Att på detta sätt medvetandegöra
riskerna bidrar inte bara till att
förbättra säkerhetsmedvetenheten
på högre nivå men också att öka
säkerhetsmedvetenheten i hela
organisationen.
Lär dig mer om hur management hacks
fungerar och vilka viktiga lärdomar man
kan dra av dessa.

Den 20 februari bjuder vi in till ett
exklusivt frukostseminarium där våra
säkerhetsexperter och penetrationstestare
berättar vikten av att utföra regelbundna
säkerhetstester av ledningen och delar
med sig av sina erfarenheter. Du får
även en demonstration av hur ett s k
management hack kan gå till och, viktigast
av allt, hur man kan skydda organisationen.

Anmälan
Anmälan till seminariet och
frukosten gör du genom att skicka
ett mejl till
anette.ericsson@nttsecurity.com
Evenemanget är kostnadsfritt.
Begränsat antal platser.

Program
> Varför personer i ledande befattningar
på företag är särskilt sårbara för riktade
cyberattacker
> Demonstration av hur en attack mot
ledningen kan gå till
> Råd kring hur du kan förstå och se över
riskbilden för organisationen och skapa
en åtgärdsplan för varje person i ledande
befattning
Kontakt
Har du några frågor gällande
evenemanget är du välkommen att
kontakta din kontoansvarige eller
anette.ericsson@nttsecurity.com

Plats
Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatatan 15
Stockholm

För mer information om NTT Security, var vänlig kontakta din
kontoansvarige eller besök www.nttsecurity.com
www.nttsecurity.com
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