فن آوری ال وجرر کورنن

معرفی راهحل

HP WebInspect
چالشهای موجود
آنا نگران امنیت وبسانتها ،پررکال نا سرونسهای کحت وب خر هستید؟ آنا نگران انن هستید که کا وره بعدی انجام
کست ،اپلیویشنهای شما ر برابر حمالت سانبری وجدند انمن میمانند نا خیر؟ آنا اطمینان ارند که کست بر روی
اپلیویشنهای وب شما با استفا ه از ابزارهای مطمئن و پیشرفته ،انجام میشر ؟ آنا وجهت انجام کستهای نفرذ بر روی
کمامی اپلیویشنهای سازمان هزننه باالنی را پر اخت مینمانید؟ آنا بدنبال راهحلی هستید که انجام کست نفرذ کرسط
کارشناسان امنیت سازمان خر شما صررت گیر ؟ آنا عالوه بر شناسانی آسیبپذنریها ،بدنبال راهحل آنها نیز میباشید؟
شرکت فنآوری الوجرر کورنن ،ر راستای امنیت اپلیویشنها و سرونسهای کحت وب ،رونور وجدندی را به سازمانها
پیشنها می هد که بجای بهرهگیری از سرونسهای ورهای کست نفرذ و شناسانی آسیبپذنریها ،از ابزارهانی استفا ه
نماند که اوالً به صررت بال رنگ و ثانیاً به کعدا نامحدو به کست اپلیویشنها بپر از .

معرفی راهحل ارزیابی امنیت اپلیکیشنهای تحت وب
نرمافزار  ، HP WebInspectنک نرمافزار پیشرو ر صنعت ارزنابی امنیتِ اپلیویشنها و سرونسهای کحت وب میباشد.
انن نرمافزار از قابلیتهای مهمی همچرن اسون سرنع ،پرشش هی گستر ه ارزنابی امنیتی ،انش وسیع ر مرر آسیب-
پذنریها و نتانج قیق اسونِ اپلیویشنهای وب برخرر ار بر ه و براحتی قا ر به کشف نقاط آسیبپذنری است که کرسط
اسونرهای سنتی قابل شناسانی نیستند .انن نرمافزار به سا گی پیچیدهکرنن فناوریهای مروجر ر وب اپلیویشنها،
همچرن  AJAX ، Flash ، Java Scriptو  SOAPرا مدنرنت نمر ه و ر عین حال به حدی آسان است که برای
متخصصان امنیت نا کازهکاران حرزه امنیت اپلیویشنها ،نوسان مینماند .انن نرمافزار همراره با پیشرفتهکرنن موانیزمها،
سنارنرها و کونرلرژیهای کستهای نفرذ امنیتی ،بِروزرسانی میگر .
نوته بسیار اقتصا ی HP WebInspect
ر انن است که کیم امنیتی سازمان به
صررت نامحدو قا ر خراهند بر که از
انن نرمافزار برای کست وب اپلیویشنهای
خر استفا ه نمانند زنرا انن نرمافزار
هیچگرنه محدو نتی ر کعدا وب-
اپلیویشنهای کحت کست و نا حتی محل
وجغرافیانی ،نرع زبان برنامهنرنسی و نحره
کرلید آنها ندار .
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پیا هسازی آسان و بدون نیاز به کغییر منبعکد اپلیویشنها نا کرپرلرژی شبوه
شروع سرنع نک اسون کنها با وار کر ن  ، URLنام کاربری و رمز عبرر به منظرر کسب نتانج فرری
انجا گزارشهای وجامع و مقانسهای ر فرمتهای مختلف با ظاهری حرفهای و زنبا که باکروجه به نقش شما و
کارانی آن قابل کنظیم و کرسعه هستند
کسرنع ر کرلید اسون همراه با نتانج قیقکر با استفا ه همزمان از کونرلرژیهای  crawlو audit
اوجرای گزارشهای مبتنی بر استاندار های امنیتی همچرن  HIPAA ، ISO ، PCIو نگر رگرالکرریها
برخرر اری از ابزارهای پیشرفته برای penetration testers
وجمعآوری ماهرکرنن متخصصین ر کیمهای  HP Labs ، HP Fortify ، HP ArcSight ، DVLabsو HP ASC

مخاطبین





بانکها و مؤسسات مالی اعتباری
وبسانتهای مهم ولتی
شرکتهای ارائه هنده سرونس کست نفرذ
شرکتهای نرمافزاری سازنده اپلیویشنهای کحت وب

توانمندیها و خدمات شرکت فنآوری الجورد تکوین








کأمین انن محصرل از منابع معتبر
ارائه النسنسهای معتبر و روجیستر نمر ن آنها ر انران و بنام سازمان شما
پیوربندی راهحل  HP WebInspectباکروجه به نیازها ،اندازه و کارکر سازمان
نصب ،راهاندازی ،آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نیاز سازمانها ر رابطه با انن محصرل
ارائه بِروزرسانی نرمافزارها ،ارکقای آن به نسخههای باالکر و کمدند النسنسهای پشتیبانی نرمافزار به صررت
مستقیم از کمپانی HP
برخرر اری از سترسی کامل به اطالعات مروجر ر پانگاه انش HP
بهرهمندی از متخصصین حرفهای و ارنده گراهینامه رسمی از کمپانی HP

