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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Перевірена інформація Перевірена, точна і своєчасна інформація завдяки дослідженням Secunia дозволяє визначати 
пріоритетність дій щодо застосування виправлень.

Комплексне сканування 
програмного забезпечення

Мультиплатформене сканування проводиться з метою точної інвентаризації всього програмного 
забезпечення Вашої інфраструктури та співвідношення даної інформації з базою даних уразливостей 
для ефективного визначення пріоритетності ризиків.

Ви володієте повною інформацією про Ваші системи та значно зменшуєте вартість процесу 
встановлення виправлень. 

Зниження витрат                                       
на встановлення виправлень

Включає в себе сотні попередньо налаштованих виправлень для легкого розгортання та охоплення 20 
тисяч програм –  пропонує значно більше програм не з продуктового портфелю Microsoft, ніж будь-
який інший постачальник.

Охоплює платформи Windows, Apple Mac OSX та Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Гнучка інтеграція Corporate Software Inspector може бути інтегрований з Вашим рішенням для розгортання виправлень.

Інтеграція з Microsoft System Center та Microsoft Windows Server Update Services.

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.

Оцінює: 
• Інформація про уразливості перевіряється та описується в 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 всіх 
додатків у Вашому середовищі

ЯК CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR ПІДТРИМУЄ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ УПРАВЛІННЯ 
УРАЗЛИВОСТЯМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 

  
 

 

 



Управління виправленнями з Corporate Software Inspector від Flexera

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Інтеграція з Microsoft System Center 
Configuration Manager

Software Inspector інтегрується з Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). За 
допомогою Microsoft System Center 2012  Ви можете управляти всіма виправленнями, зокрема не 
тільки з продуктового портфелю Microsoft, та застосовувати виправлення безпосередньо з однієї 
консолі. 

Широке корпоративне покриття 
програм

Software Inspector охоплює програми і плагіни від тисяч постачальників – пропонує більше 
програм сторонніх виробників, ніж будь-хто інший – в тому числі практично кожну програму, яка 
працює на операційних системах Microsoft. 

Смарт-групи Легко фільтрує та сегментує дані відповідно до їх важливості на базі продуктів, пристроїв або 
Secunia Advisories. Створює та планує звіти на вимогу на основі фільтрів Смарт-груп. Можливість 
отримувати SMS-сповіщення та повідомлення електронною поштою про важливі події. 

Достовірне сканування Software Inspector відстежує хід сканування та надає результати з неперевершеною точністю.

Corporate Software Inspector 
Package System (SPS)

Corporate Software Inspector’s Package System пропонує поліпшену інтеграцію з Microsoft Windows 
Server.

Оновлює Services, що розширює Ваші можливості та поліпшує гнучкість застосування виправлень 
та налаштування хостів.

Сканує Apple Mac OSX та RHEL Corporate Software Inspector сканує програми на Windows, Apple Mac OSX та Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL), охоплюючи всі пристрої та надаючи користувачам повну інформацію щодо стану 
програм та наявності уразливостей в корпоративному середовищі.

Оновлення в режимі реального часу Можливість безпосередньо отримувати огляд впливу нових уразливостей на інфраструктуру, який 
базується на останніх результатах сканування відразу після випуску досліджень Secunia, не чекаючи 
наступного сканування.

Управління користувачами Створює облікові записи користувачів з різними ролями та дозволами, тим самим надаючи цим 
користувачам доступ лише до потрібних їм даних (наприклад, на основі діапазону IP або Active 
Directory) та модулів (наприклад, сканування, звітності та застосування виправлення).

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.




