
Het bekroonde Belgische Phished platform combineert geautomatiseerde 
phishingsimulaties met interactieve opleiding over cybersecurity en krachtige 
Threat Intelligence. Verminder jouw klanten hun phishingrisico’s met tot 96% 
zonder enige handmatige tussenkomst.

Hoe werkt Phished?
Eenvoudige Outlook integratie
De gebruiker ontvangt op regelmatige basis een  
gesimuleerde phishingmail en moet via een Outlook 
add-on (knop) aangeven dat het om phishing gaat. De 
regelmaat waarmee de simulaties gestuurd worden, 
valt af te spreken met de klant. Het verwerken van de 
mail duurt maar een minuut of twee en is dus zeer 
laagdrempelig. De mails worden niet tegelijk naar 
alle gebruikers gestuurd, gebruikers ontvangen ook 
inhoudelijk verschillende mails.

Interactieve opleidingen
De gebruiker wordt uitgenodigd om tweewekelijks 
een korte interactieve opleiding te volgen. De duur 
van de opleiding is ongeveer 5 minuten en brengt de 

Phished
Automated Security Awareness Training die echt werkt!

gebruiker op de hoogte van allerlei cybergevaren en  
misvattingen rond cybersecurity. Er worden ook  
enkele vragen gesteld om de kennis van de  
gebruiker te testen. De sessies worden verspreid over 
een langere periode net om de gebruiker regelematig 
te herinneren dat hij/zij bewust van cybergevaren 
moet zijn.

Individuele rapportage
Het gedrag van de gebruiker wordt in een rapport 
opgenomen en draagt bij tot een gedragsscore. 
Deze score kan vergeleken worden met de andere  
gebruikers, tussen departementen in één bedrijf of 
op globaal niveau.



90% van alle cyberaanvallen  
bij een menselijke fout!
Phishing is de aanval bij uitstek. De industrie 
is het erover eens, awareness training voor 
gebruikers is vandaag onmisbaar. 
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Wat biedt Phished?

• Geautomatiseerde, AI-driven phishing- 
simulaties in alle veelvoorkomende talen,  
gepersonaliseerd per individuele ontvanger 

• Manuele simulaties zijn mogelijk met behulp van 
de krachtige editor

• Ieder type phishing: spear phishing, CEO-
fraude, NSFW, industrie- en jobgerelateerd, zelfs  
smishing is aanwezig

• AI-driven, gelokaliseerde opleiding in de Phished 
Academy (infographics, video’s, quizjes) over  
verschillende cybersecuritygerelateerde topics. 

• Geavanceerde rapportering van de prestaties 
binnen jouw organisatie: op niveau van de  
ontvanger, per afdeling, per locatie of in  
vergelijking met sectorgebonden benchmarks

• Diepgaande privacy- en securitymaatregelen: 
ISO 27001-certificering, GDPR-proof, envelope 
encrypted 

• Activeer gebruikers met de Phished  
Report-knop. Deze scant alle verdachte  
berichten, ook als ze geen simulaties zijn. 

Phishing, steeds in beweging

Men spreekt altijd over de zwakke schakel in  
cybersecurity: de mens. Deze moet nog altijd  
beslissen al dan niet te reageren op een vraag die 
via mail binnenkomt, of een verdachte link aan te  
klikken of gegevens te delen,... Medewerkers moeten 
kunnen werken en hebben toegang tot mail en  
internet nodig, dat kunnen we niet blokkeren. Maar 
de mens kan ook zelf een asset worden, wat de  
“human firewall” genoemd wordt.

De gebruiker wordt getraind door middel van  
phishing simulaties en  interactieve opleidingen en 
wordt zo sterker in het detecteren van malafide 
mails en andere cybergevaren. Net zoals iedereen  
meedoet aan fysieke beveiliging (bijv. het sluiten van  
de voordeur) is cybersecurity ook iets waar  
iedereen bij betrokken moet worden, en niet  
alleen de IT-mensen.

Hackers blijven bezig en ontwikkelen nieuwe sluwe 
manieren om de gebruiker te slim af te zijn. Het is 
daarom een goede zaak om de gebruiker te blijven 
trainen. 


