
www.platinumciber.com | info@platinumciber.com | Tel. +5411 21283279

Serviços de Ciber Awareness

A Platinum Ciber utiliza a plataforma KnowBe4 para os seus serviços de Cyber Awareness, ba-
seado no phishing simulado e treinamento online. Com um treinamento ISAT (Internet Securi-
ty Awareness Training) de fácil uso e eficaz, a Platinum Ciber oferece testes de segurança de 
phishing simulado antes e depois do treinamento, que revelam a porcentagem de usuários finais 
com propensão a sofrer este tipo de ataques na organização.
A utilização de KnowBe4 permite completar o treinamento, diminuir fortemente a propensão ao 
phishing por parte dos usuários, chegando a garantir inclusive a total segurança de não ser ataca-
do com ransomware. A solução completa consiste em dois componentes, a plataforma KnowBe4 
e a consultoria da Platinum Ciber para diversas tarefas de implementação e personalização.

CARACTERÍSTICAS PRATA OURO PLATINA DIAMANTE

Testes ilimitados de phishing simulado    
Programa automatizado de conscientização sobre segurança    
“Sugestões e dicas” de segurança    
Nível de aceso ao treinamento I    
Campanhas de treinamento automatizadas    
Garantia de Ransomware    
Botão de alerta de phishing    
Integração com Active Directory    
Acompanhamento de resposta ao phishing    
Nível de aceso ao treinamento II    
Verificação mensal de exposição de correio eletrônico    
Testes de Vishing    
Grupos inteligentes    
Indicadores de engenharia social    
Pentest a seres humanos por meio de EZXploit    
Testes de segurança sobre USB    
Detecção de complementos vulneráveis do browser    
Suporte por nível de prioridade    
Nível de acesso ao treinamento III    
AIDATM: Agente baseado em inteligência artificial (Beta)    

KnowBe4 posicionado pela Gartner, Inc. por segundo ano consecuti-
vo dentro do grupo de Líderes do Quadrante Mágico Gartner de 2018 
na área de Formação de Conscientização de Segurança. 

O complemento à plataforma KnowBe4 consiste na consultoria que 
permite adequar as necessidades de conscientização de cada organi-
zação para conseguir uma maior efetividade. Algumas das tarefas que 
realizamos são as seguintes:

  Configuração e personalização da plataforma KnowBe4

  Elaboração das ações de conscientização

  Análise de resultados e geração de relatórios

  Propostas de ações para melhorar os pontos fracos detectados


