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Benefity

Overené informácie Overené, presné a aktuálne informácie Secunia Research vám umožňujú určiť priority nápravných aktivít.

Komplexné kontrolovanie softvéru Multiplatformové skenovanie  poskytuje presný katalóg všetkého softvéru nainštalovaného vo vašej 
infraštruktúre. Porovnanie s našou databázou zraniteľností tak umožňuje efektívne zhodnotenie rizík.

Získate úplný prehľad o vašich systémoch a znížite náklady potrebné na nasadenia patchov.

Zníženie nákladov Obsahuje stovky predkonfigurovaných patchov, ktoré sa jednoducho aplikujú a pokrývajú viac ako 
20 000 programov. Viac newindowsových programov ako ktokoľvek iný.

Pokrýva systémy Windows, Apple Mac OS a Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Riešenia nasadenia Corporate Software Inspector môže byť integrovaný s vaším preferovaným riešením pre patchovanie. 

Bezproblémovo sa integruje s Microsoft System Center a Microsoft Windows Server Update Services.

Flexera
Patch Management s nástrojom 
Corporate Software Inspector

Corporate Software Inspector vám 

dáva úplný prehľad o patchoch 

v bezpečnosti. Upozorní vás 

na dostupnosť aktualizácie pre 

zraniteľný softvér, ktorý ohrozuje vašu 

infraštruktúru. Ďalej vám poskytne 

informácie o miestach, kde môže táto 

zraniteľnosť spôsobiť najväčšie škody, 

aká je ideálna stratégia nápravy a ako 

ju vykonať.

Secunia Research neustále preveruje 

zraniteľnosti a efektivitu patchov 

vydaných výrobcami. Tieto informácie 

sú potom aplikované na vašu 

infraštruktúru. Môžete tak meniť 

priority, plánovať a prispôsobovať 

priebeh prác, ako aj dokumentovať 

jednotlivé aktivity na zníženie rizika.
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Príklad 1: Cyklus zraniteľnosti softvéru

Zhodnotenie:
•	Secunia Research overí a popíše informácie o zraniteľnostiach
•	 Informácie o zraniteľnostiach aplikácií pre desktopy a servery sú 

posielané našim zákazníkom
•	Neintruzívny a povolený sken pre zistenie softvérového vybavenia
•	 Informácie o zraniteľnostiach sú porovnané s vaším softvérovým 

vybavením
•	 Informácie o zraniteľnostiach a následné porovnanie umožňujú 

zhodnotenie rizika, prijatie rozhodnutia a akciu
•	Poskytuje konfiguračné nástroje pre viaceré kritériá

Zmiernenie dosahu:
•	Poskytuje testované a predpripravené patche pre stovky aplikácií
•	Poskytuje systém pre jednoduchú konfiguráciu patchov
•	 Integruje sa s vaším riešením patchovania

Overenie
•	Skenuje a poskytuje reporty na kontrolu a dokumentáciu predošlých 

procesov a prehodnocuje aplikáciu náprav vo vašom prostredí

Ako podporuje CorporAte SoftwAre inSpeCtor riAdenie Cyklu Softvérovej 
zrAniteľnoSti



Patch management s Corporate Software Inspector – Flexera

funkCie

Integrácia Microsoft System Center 
Configuration Manager

Corporate Software Inspector sa jednoducho integruje s Microsoft System Center Configuration 
Manager (SCCM). Od verzie 2012 môžete riadiť všetky bezpečnostné aktualizácie vrátane tých, ktoré sa 
netýkajú programov Microsoft. Nasadzovanie prebieha priamo z jednej konzoly.

Široké pokrytie programov Corporate Software Inspector pokrýva programy tisícov výrobcov, viac treťostranových programov, ako 
ktokoľvek iný. V databáze máme prakticky všetky programy pre operačné systémy Microsoft.

Smart skupiny Jednoduché filtrovanie a segmentácia dát podľa produktov či zariadení. Vytvorte a nastavte reporting pre 
tieto skupiny. Dostávajte e-mailové notifikácie a SMS upozornenia pre možnosť okamžitej reakcie.

Overené skenovanie Overené skenovanie Corporate Software Inspector zaisťuje, že dostanete aktuálne a presné výsledky.

Corporate Software Inspector 
Package System (SPS)

Corporate Software Inspector Package System poskytuje pokročilú integráciu s Microsoft Windows 
Server 

Update Services, čo zvyšuje mieru flexibility patchovania a konfigurácií.

Skenovanie Apple Mac OS a RHEL Corporate Software Inspector skenuje programy na platformách Windows, Mac OS a Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL). Zvyšuje sa tak bezpečnosť zariadení a získava komplexný prehľad o zraniteľnostiach.

Live Update Získajte okamžitý prehľad o spôsobe, akým vás ovplyvňuje nová zraniteľnosť, hneď ako sa vytvorí záznam 
v Secunia Research. Nemusíte tak čakať na ďalšie skenovanie.

Riadenie používateľov Vytvorte používateľské účty s rôznymi úlohami a povoleniami. Umožníte im tak pristupovať len k dátam 
(napr. na základe IP alebo Active Directory) a modulom (napr. skenovanie, reportovanie a patche), ktoré 
sú pre nich relevantné.

ESET  
Technologická 
Aliancia
ESET Technologická Aliancia má za cieľ 

lepšie chrániť firemných zákazníkov 

pomocou doplnkových riešení pre 

IT bezpečnosť. Prinášame našim 

klientom nové možnosti na zaistenie 

maximálnej bezpečnosti v neustále sa 

meniacom prostredí. Našu overenú 

technológiu kombinujeme s ďalšími 

produktmi vyznačujúcimi sa vysokou 

kvalitou.
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