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Corporate Software Inspector
Як це працює



CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR
Управління уразливостями програмного забезпечення має важливе значення для забезпечення безпеки корпоративної інфраструктури. 
Corporate Software Inspector оцінює уразливості програмного забезпечення та встановлює виправлення, підтримуючи життєвий цикл 
управління уразливостями програмного забезпечення. 

Оцінює
• Інформація про уразливості перевіряється та описується у дослідженнях Secunia  

• Інформація про уразливості додатків, які працюють на настільних комп‘ютерах та серверах, відправляється користувачам

• Ненав’язливе, достовірне сканування з метою повної інвентаризації програмного забезпечення 

• Інформація про уразливості співвідноситься з інвентаризацією програмного забезпечення для оцінки стану застосування виправлень для 
більше ніж 20 тисяч додатків

• Інформація про уразливості та їх співвідношення дозволяє оцінювати ризики, приймати рішення та розподіляти завдання

• Надає інструменти налаштування для групування та визначення пріоритетних активів за різними критеріями 

Усуває
• Забезпечує тестування, попереднє пакування, налаштування вмісту виправлень для сотень додатків 

• Забезпечує систему упакування для легкого налаштування виправлень        
Інтегрується з Вашим рішенням для розгортання виправлень, що полегшує розгортання 

Перевіряє
• Виконує сканування та надає звіти для відстеження та спрощення документування, а також виконує повторну оцінку стану виправлень усіх 

додатків у Вашому середовищі

Flexera
Управління виправленнями з 
Corporate Software Inspector

Corporate Software Inspector надає 

інформацію про те, коли, де, які та 

як можливо безпечно застосувати 

виправлення. Продукт повідомляє, 

коли уразливості програмного 

забезпечення, для яких доступні 

виправлення, становлять загрозу 

корпоративній інфраструктурі, де 

знаходяться критично уразливі 

вузли, яка стратегія відновлення 

буде найбільш ефективною та як її 

застосувати.  

Під час досліджень компанія Secunia 

постійно перевіряє уразливості 

та ефективність виправлень, 

опублікованих постачальниками. 

Інформація потім зіставляється 

з Вашою інфраструктурою, що 

дозволяє визначати пріоритети, 

планувати та запускати робочі 

процеси, а також документувати 

результати діяльності щодо 

зниження ризиків.

ESET Technology Alliance

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 

  
 

 

 



ESET  
Technology Alliance
Дозволяє забезпечити захист 

підприємств за допомогою широкого 

спектру ІТ-рішень з безпеки, які 

доповнюють продукти ESET. Для 

забезпечення безпеки в середовищі, 

яке постійно змінюється, основними 

критеріями під час вибору рішень 

для участі в даному альянсі є 

високий рівень технологій та 

простота у використанні.

Управління виправленнями з Corporate Software Inspector від Flexera

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
1. Corporate Software Inspector сканує комп‘ютери Вашої мережі з консолі веб-браузера. 

Corporate Software Inspector забезпечує ненав‘язливе достовірне сканування уразливостей та виправлень. На відміну від інших сканерів 
продукт пропонує інший підхід, здійснюючи достовірне сканування систем. Це дозволяє виявляти всі встановлені програми та модулі на 
основі актуальних файлів, присутніх в системі.

2. Продукт сканує всі виконувані файли, в тому числі EXE, OCX і DLL файли за допомогою файлових сигнатур, розкритих в 
дослідженнях Secunia. 
Corporate Software Inspector потім корелює метадані програми з повною базою даних продукту Flexera Software для створення переліку 
встановлених програм і модулів. Даний перелік потім корелюється з метаданими уразливостей на основі інформації про уразливості. 
Безпрецедентно точний підхід надає практичні результати оцінки ризиків та інші показники на основі Secunia Advisories.

3. Усі результати сканування подаються в консоль Corporate Software Inspector для аналізу. 
Результати сканування містять відомості про повний шлях інсталяції, інформацію про версії, прямі посилання на виправлення, рейтинги 
та доступ до Secunia Advisories з більш детальною інформацією про уразливості та показниками, а також іншу корисну інформацію для 
альтернативних стратегій усунення. На основі даних, зібраних Corporate Software Inspector та фахівцями, які працюють над дослідженнями 
Secunia, Corporate Software Inspector автоматично перепаковує велику кількість виправлень для безпосереднього розгортання й управління 
з використанням Microsoft System Center Configuration Manager або Windows Server Update Services.

4. Corporate Software Inspector надає інформацію про те, які версії потрібно оновити. 
Сканування також виявляє та повідомляє про закінчення терміну експлуатації програм і модулів. Після закінчення терміну експлуатації 
програма більше не підтримується виробником. Програмне забезпечення із закінченим терміном експлуатації, не повинне 
використовуватися через відсутність інформації про уразливості, а також у зв’язку з відсутністю оновлень для цих продуктів.

5. Автоматичне перепакування. 
Corporate Software Inspector перераховує всі програми та модулі, для яких наявні виправлення та оновлення. Продукт перевіряє 
застосування виправлень, а також видалення застарілих небезпечних версій. Corporate Software Inspector також може бути використаний 
як цінне та високоточне доповнення до інших інструментів управління програмним забезпеченням та ліцензіями. Користувачі за 
допомогою продукту також можуть відстежувати інсталяцію неcанкціонованих програм і модулів.

6. FГнучке розгортання. 
Corporate Software Inspector пропонує різні варіанти розгортання відповідно до потреб Вашого середовища:

• Безагентне сканування систем може бути виконане поза системою. Під час запуску безагентного сканування Corporate Software 
Inspector використовує стандартні мережеві служби Windows для сканування системи мережі.

• Розгортання на основі агентів є більш гнучким. Воно може використовуватись у сегментованих мережах і для сканування систем, які 
перебувають онлайн не постійно (наприклад, ноутбуки).

• Агенти також можна автоматично розгорнути за допомогою інтеграції з Microsoft System Center Configuration Manager.

• Режим додатку пропонує безагентне сканування з централізованих хостів, наприклад у філіалах.




