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Holm Security VMP

Nästa generations sårbarhetsanalyser
Insikt och kontroll för ökad säkerhet Skanning av nätverk, system och
webbappar
Holm Security VMP (Vulnerability Management Platform)
skyddar din organisation och dess information, såsom
personuppgifter, genom att upptäcka sårbarheter och hjälpa
dig åtgärda dessa innan de utnyttjas av någon illasinnad.
Plattformen ger dig insikt och låter dig ta kontroll över
säkerheten i hela din IT-miljö - såväl publika som lokala
system. Dessutom låter vi dig testa inte bara system, utan
också kanske det största säkerhetshotet av alla; personerna
som finns i din IT-miljö.

Vi hjälper dig möta framtidens krav

Med vår plattform skannar du automatiserade och
kontinuerliga publika och lokala system såsom servrar,
datorer, skrivare och IoT och webbappar. Vi upptäcker över 58
000 sårbarheter relaterat till bland annat gammal mjukvara,
felkonfigurerade system, brister i rättigheter, öppna portar,
exponerade tjänster och funktioner och svaga lösenord.

Riskanalys av användare

I vår plattform finns ett innovativt och kraftfullt verktyg för
GDPR, NIS och andra lagar och krav pekar alla på samma sak; att snabbt och enkelt öka motståndskraften mot social
engineering via e-post, såsom phishing, spear phishing,
framtiden präglas av ett kontinuerligt, strukturerat och
ransomware och benägenhet att läcka personuppgifter. Med
riskbaserat IT-säkerhetsarbete för att uppnå en högre
tjänsten simulerar du attacker och får tydlig statistik över
säkerhet. Det är här Holm Security VMP kommer in i bilden.
användarnas beteende. För att öka motståndskraften mot
Plattformen och våra experter hjälper dig med just detta;
framtida attacker får användarna automatiskt en
genom ett kontinuerligt säkerhetsarbete skapa insikt och
skräddarsydd utbildning – baserat på den specifika
förståelse för en högre IT-säkerhet.
användarens beteende.

Nätverks– och webbapplikationsskanning

Riskanalys av användare

Skanningsdetaljer:

Detaljer:

•
•
•

Övriga detaljer

•
•
Lokal skanning med en virtual appliance
•
(Scanner Appliance)
•
Upptäcker sårbarheter i t.ex. gammal mjukvara
•
Skanning av publika och lokala nätverk och
webbappar

och exponerade tjänster och funktioner

•
•

Upptäcker felkonfigurerade system

•

Kartlägger hostar, portar och tjänster och
funktioner

•
•
•

Upptäcker svaga lösenord och exponerade
personuppgifter

Automatisk uppdatering av sårbarhetsdatabas
Hög precision med lågt antal false-positives
Stöd för autentiserad skanning av system och
webbappar
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Molntjänst – inget krav på mjuk- eller hårdvara
Automatiserade och schemalagda skanningar
Kartläggning av enheter (Auto Discovery)

•
•

Registerhantering av enheter
Automatiserad och manuell strukturering och
gruppering av enheter

•

Vulnerability Manager för administration av
sårbarheter

•
•
•
•

Continuous Monitoring för automatisk monitorering av förändringar
Automatiserat ärendehantering
Anpassningsbara detalj- och statistikrapporter
Fullt IPv6-stöd
Anpassningsbar dashboard för snabb översikt

Privacy by design - kompromissar inte den personliga integriteten eller lagrar känsliga uppgifter
Automatiserad och skräddarsydd utbildning baserat på användarens beteende i formaten e-post
eller webb
Statistik över öppnade e-postmeddelanden, klick,
e-postsvar, och postade formulär
Importfunktion för mottagare
Gruppering av mottagare
Färdiga och anpassningsbara mallar
Placeholders för e-postadress, för- och efternamn
och namn organisation

