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Rozwi¹zania firmy CORE Security podjêcie decyzji o kolejnoœci podejmo-

pomagaj¹ w sposób proaktywny identy- wanych dzia³añ naprawczych. CORE 

fikowaæ i eliminowaæ zagro¿enia wys- Impact umo¿liwia prowadzenie automa-

têpuj¹ce w œrodowisku IT du¿ych tycznych i pó³automatycznych testów 

organizacji. CORE Insight wykrywa po- penetracyjnych, w celu szczegó³owej 

datnoœci oraz koreluje informacje o nich oceny poziomu bezpieczeñstwa okreœ-

z topografi¹ sieci, danymi o sposobie lonych obszarów infrastruktury IT. Oba 

prowadzenia cyber ataków, a nastêpnie rozwi¹zania œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹ 

wskazuje kluczowe ryzyka i mo¿liwe – wykryte w wyniku testów luki mog¹ byæ 

œcie¿ki przeprowadzania ataków. Nadaje poddane szerszej analizie narzêdziem 

priorytety poszczególnym podatnoœ- CORE Insight w celu poznania faktycz-

ciom (z uwzglêdnieniem kontekstu nych konsekwencji ich wyst¹pienia dla 

biznesowego) u³atwiaj¹c tym samym organizacji.

Rozwi¹zania CORE Security
CORE Impact Pro & CORE Insight Enterprise 
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CORE Insight Enterprise: Prioryte-

tyzacja zagro¿eñ w celu minima-

lizacji ryzyka biznesowego. 

CORE Insight stanowi antidotum na 

nadmiar danych, który jest czêstym 

efektem dzia³ania skanerów wykrywa-

j¹cych s³abe punkty œrodowiska IT. 

Dziêki zintegrowanemu mechanizmowi 

wykonuj¹cemu testy penetracyjne, który 

umo¿liwia symulacjê przebiegu ataków 

oraz ich konsekwencji dla kluczowych 
w aplikacjach, nieudokumentowanych procesów biznesowych CORE Insight 
serwerach testowych lub urz¹dzeniach pozwala skupiæ siê na rozwi¹zaniu 
sieciowych. CORE Insight symuluje krytycznych problemów. U³atwia to 
i przeprowadza ataki, a dziêki wielo-zarz¹dzanie bezpieczeñstwem uwzglêd-
wymiarowemu podejœciu uwidacznia niaj¹c wyniki monitoringu, testów, dane 
punkty wra¿liwe (np. strony www, zacho-z systemów zabezpieczeñ oraz wprowa-
wania u¿ytkowników koñcowych) oraz dzane zmiany i usprawnienia. Wbudo-
wskazuje do jakich zasobów sieciowych wane narzêdzia do integracji z czo³o-
mo¿e dziêki ich wykorzystaniu dotrzeæ wymi skanerami podatnoœci sprawiaj¹, 
intruz.¿e wdro¿enie rozwi¹zania Insight i roz-

poczêcie analizy trwa godziny, a nie dni. 
Weryfikacja najistotniejszych s³abych 

punktów infrastruktury ITZrozumienie realnych zagro¿eñ dla 

infrastruktury IT  
Nowoczesne produkty z obszaru bezpie-

czeñstwa IT generuj¹ ogromn¹ iloœæ Trudno broniæ siê przed zagro¿eniem, 
danych i alarmów. Rozwi¹zanie CORE którego nie znamy. Dlatego nawet te 
Insight jest efektywnym systemem organizacje, które stosuj¹ wyrafino-
zarz¹dzania podatnoœciami wskazu-wane metody obrony padaj¹ ofiar¹ 
j¹cym które luki i alarmy s¹ krytyczne ataków wykorzystuj¹cych nieznane 
i maj¹ znaczenie dla bezpieczeñstwa wczeœniej podatnoœci, b³êdów u¿ytkow-
organizacji. Przekazane do systemów ników, nierozpoznanych lub nowych luk 

Aktualny poziom i trendy ryzyka dla 
poszczególnych kampanii.

Pulpit CORE Insight prezentuje obszary ryzyka, podatnoœci oraz trendy zmian.
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SIEM, zweryfikowane i uszeregowane 

wed³ug priorytetów informacje o wra¿li-

wych elementach infrastruktury, poz-

walaj¹ skoncentrowaæ wysi³ki zespo³u IT 

na najbardziej newralgicznych obszarach. 

Najwa¿niejsze funkcjonalnoœci roz-

wi¹zania CORE Insight: 

Mechanizm przewidywania œcie¿ki 

ataku, który w oparciu o opaten-

towany algorytm sztucznej inteli-

gencji demonstruje sposób, w jaki  

napastnik mo¿e wykorzystaæ s³abe 

punkty, aby dotrzeæ do krytycznych 

zasobów. 

Wielowymiarowa analiza pozwala 

oceniæ ryzyko penetracji krytycznych cyberprzestêpcy. Jedynie CORE Impact  
danych w sieci przy wykorzystaniu luk zwiêksza mo¿liwoœæ ujawnienia kon-
w aplikacjach webowych. sekwencji ataków Advanced Persistent 
Prezentacja skutków ataku w aspekcie Threat oraz innych zaawansowanych 
biznesowym daje mo¿liwoœæ powi¹- technik prze³amywania zabezpieczeñ. 
zania ryzyka zwi¹zanego z bezpie- CORE Impact udostêpnia funkcje 
czeñstwem IT z ryzykiem dla biznesu. wielowymiarowych komercyjnych testów 
Interfejs API umo¿liwia integracjê penetracyjnych, które pozwalaj¹ bez-
z innymi technologiami w celu lepszej piecznie odtworzyæ realne próby 
analizy danych generowanych przez naruszenia bezpieczeñstwa œrodowiska 
skanery podatnoœci oraz systemy IT z uwzglêdnieniem aplikacji www, 
SIEM, DLP i GRC.  sieci, stacji roboczych, podatnoœci 
Automatyzacja testów bezpieczeñ- u¿ytkowników, urz¹dzeñ mobilnych 
stwa pozwala w sposób ci¹g³y weryfi- i bezprzewodowych. Dziêki CORE Impact 
kowaæ poziom zabezpieczenia klu- dzia³y bezpieczeñstwa uzyskuj¹ 
czowych zasobów organizacji, w tym informacje, które we wspó³pracy z kie-
aplikacji webowych i zasobów sieci IT rownictwem organizacji oraz osobami 
Zast¹pienie lub uzupe³nienie istnie- odpowiedzialnymi za zgodnoœæ z poli-
j¹cych skanerów podatnoœci przyczy- tykami pozwalaj¹ ustaliæ priorytety 
niaj¹c siê do wzrostu efektywnoœci i minimalizowaæ ryzyko potencjalnych 
procesu zarz¹dzania podatnoœciami. strat. 
Wykorzystuje dane z dowolnego 

skanera identyfikuj¹c luki stanowi¹ce 
Najwa¿niejsze funkcjonalnoœci roz-

najwiêksze zagro¿enie. 
wi¹zania CORE Impact: 

Nadaje priorytety poszczególnym 

podatnoœciom usprawniaj¹c proces 
Badanie podatnoœci infrastruktury na 

ich eliminacji. 
ataki

CORE Impact jest jedynym na rynku 

rozwi¹zaniem, które umo¿liwia odtwo-

rzenie wieloetapowych ataków i wskaza-

nie w jaki sposób dostêpne z zewn¹trz 

CORE Impact Pro umo¿liwia ocenê stanu urz¹dzenia i aplikacje otwieraj¹ œcie¿kê 

bezpieczeñstwa przy u¿yciu tych sa- do krytycznych systemów i danych 

mych technik, z jakich korzystaj¹ dziœ organizacji. 

CORE Impact Pro: ³atwe i skuteczne 

testy penetracyjne.

Integracja produktów CORE Security z innymi rozwi¹zaniami - 
kompleksowa ochrona organizacji.



Testy podatnoœci pracowników na ataki profesjonalnie skonstruowanych i prze-

Odtworzenie ataków z zakresu phishin- testowanych przez analityków i progra-

gu, spear phishingu i innych metod mistów firmy CORE Security. 

ataków socjotechnicznych stoso-

wanych wobec u¿ytkowników koñco- Wszechstronne raporty prezentuj¹ce 

wych. wyniki testów 

CORE Impact oferuje wyczerpuj¹ce 

Analiza ataku „what-if” raporty o podatnoœciach œrodowiska IT, 

CORE Impact ujawnia pe³ne konse- dziêki którym specjaliœci IT oraz osoby 

kwencje istnienia poszczególnych luk, zarz¹dzaj¹ce otrzymuj¹ wiarygodne 

odtwarzaj¹c sposób w jaki z³amano informacje: 

zabezpieczenia i nawi¹zano interakcjê 

z danym systemem, jak równie¿ precy- o mo¿liwych do wykorzystania podat-

zyjnie wskazuj¹c dane. noœciach wraz ze wskazówkami 

umo¿liwiaj¹cymi podjêcie œrodków 

Aktualna baza exploitów zaradczych; 

CORE Impact oferuje stale aktualizo- o skutecznoœci stosowanych narzêdzi 

wan¹, komercyjn¹ bibliotekê exploitów i polityk w zakresie ochrony sieci, 

oraz procedury testów odpowiadaj¹ce danych i aplikacji; 

realnym zagro¿eniom. Co miesi¹c baza umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê zgodnoœci 

jest uzupe³niania o oko³o 30 nowych poziomu zabezpieczeñ z regulacjami 

exploitów i innych aktualizacji – prawnymi i bran¿owymi. 

zagro¿one 
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Zbieranie 
informacji

Atak 
i penetracja

Zbieranie 
informacji
o komputerze 
(lokalnie)

Podniesienie
uprawnieñ

Usuniêcie 
efektu dzia³añCykl Generowanie 

raportu

Mechanizm RPT w automatyczny sposób realizuje przyjête najlepsze praktyki wykonywania testów penetracyjnych

w postaci szeœciu podstawowych kroków.

Zainstalowanie agenta pozwala przej¹æ pe³n¹ kontrolê nad systemem.
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 CORE Insight CORE Impact 
G³ówne zastosowania - Zarz¹dzanie podatnoœciami  - Weryfikacja podatnoœci   

- Skalowalne testy 
penetracyjne 

- Testy penetracyjne  
 

- Zast¹pienie lub dodanie 
skanera podatnoœci  

Grupy docelowe  - Dyrektorzy ds. 
bezpieczeñstwa informacji 
(CISO), menad¿erowie IT i ds. 
zarz¹dzania ryzykiem  
 

- Profesjonaliœci zajmuj¹cy 
siê testami penetracyjnymi  

- Dzia³y audytów IT i rozwoju  - Zespo³y: atakuj¹cy 
(czerwony) i broni¹cy 
(niebieski)  

- Kierownictwo biznesowe  

- Dyrektorzy ds. 
bezpieczeñstwa  

Menad¿erowie ds. 
bezpieczeñstwa 
 - Analitycy ds. 

bezpieczeñstwa  

Odbiorcy wyników - Kierownictwo wykonawcze  
- Menad¿erowie ds. 
zarz¹dzania ryzykiem  
- Kierownictwo pionów 
biznesowych i 
informatycznych  
- Zespó³ ds.  zarz¹dzania 
podatnoœciami   

- Dzia³y wewnêtrzne  
- Pion administracyjny 
i zarz¹dzania zgodnoœci¹ 
z wymogami  
- Pion bezpieczeñstwa 
operacyjnego  

Obszary testów  - Aplikacje WWW  
- Sieci  i punkty koñcowe  
- U¿ytkownicy koñcowi  
- Testy w kierunku z WWW do 
sieci 

- Aplikacje WWW 
- Sieci i punkty koñcowe  
- U¿ytkownicy koñcowi 
- Sieci bezprzewodowe  
- Urz¹dzenia mobilne  
- Testy wielokierunkowe  

Tryby - Skanowanie  
- Symulacja 
- Test  

- Test  
 

Wskazania  - Prezentacja wyników w 
danych okresach   
- Porównanie wyników w 
poszczególnych cyklach   
i wskazanie zmian  

- Wyniki dla danego momentu 
w czasie 

Planowanie ataku - Algorytm sztucznej 
inteligencji symuluj¹cy 
dzia³ania napastnika  
- Automatyczne projektowanie 
œcie¿ek ataku w celu dotarcia 
do wskazanych punktów 
docelowych  
- Skalowalne dzia³ania nie 
wymagaj¹ce  anga¿owania 
dodatkowych pracowników  

- Brak algorytmu planowania 
ataku  
- Narzêdzie przeznaczone do 
u¿ytku przez 
wykwalifikowanych 
specjalistów ds. testów  
- Kolejne procedury ataku 
musz¹ byæ tworzone przez 
testerów  
 

 

Porównanie produktów CORE Insight i CORE Impact
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Grupa Passus jest polskim integratorem obs³ugê, pocz¹wszy od analizy potrzeb, 

i dostawc¹ wysoko specjalizowanych przez planowanie, us³ugi wdro¿eniowe, 

rozwi¹zañ informatycznych i teleko- szkolenia pracowników, a¿ po opiekê 

munikacyjnych, obejmuj¹cych w szcze- serwisow¹ oraz posprzeda¿n¹. Ofero-

gólnoœci: wane rozwi¹zania s¹ przygotowywane w 

oparciu o produkty takich firm, jak m.in. wydajnoœæ sieci i aplikacji, 
Cisco, CORE Security, Datapolis, Draka, bezpieczeñstwo œrodowiska IT, 
Dundas, Embedos, Fluke Networks, 

zarz¹dzanie œrodowiskiem SharePoint
Iconics, Microsoft, Opnet, Powerwave, 

dedykowane rozwi¹zania dla biznesu 
Radiall, Spinner. Passus posiada tak¿e 

i administracji,
w³asne zespo³y programistów i in¿ynie-

rozwi¹zania radiotelekomunikacyjne. rów, którzy tworz¹ kompletne rozwi¹za-

nia na indywidualne zamówienie Klienta. 

Tym, co wyró¿nia Grupê Passus spoœród 

firm integracyjnych, jest elastycznoœæ i Grupa Passus dzia³a na rynku IT od 1992 
koncentracja na rzeczywistych potrze- roku. Zatrudnia blisko 100 wykwali-
bach Klienta. P³aska i przejrzysta fikowanych pracowników – in¿ynierów, 
struktura organizacyjna spó³ki oraz programistów i specjalistów. Nasi 
ograniczone do niezbêdnego minimum in¿ynierowie w ci¹gu dwóch pierwszych 
procedury pozwalaj¹ szybko i skutecznie lat pracy maj¹ obowi¹zek potwierdziæ 
reagowaæ na oczekiwania Klienta. Ponad swoje kompetencje, uzyskuj¹c jeden 
20 lat wspó³pracy z firmami oraz z presti¿owych certyfikatów Cisco lub 
instytucjami z Polski i z zagranicy Microsoft. Potwierdzeniem kompetencji 
zaowocowa³o znajomoœci¹ uwarunkowañ zespo³u, obok wielu udanych wdro¿eñ, 
biznesowych i technicznych tych organi- s¹ tak¿e statusy partnerskie: Microsoft 
zacji. Do grona Klientów w Polsce nale¿¹ (Gold Application Development, Gold 
tak wymagaj¹cy partnerzy, jak m.in. Collaboration and Content, Gold Commu-
Agencja Rezerw Materia³ów, Bank nications oraz Silver w kategoriach: 
Pocztowy, Bank PKO BP, Bilfinger Berger, Business Intelligence, Data Platform, 
Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, Midmarket Solution Provider, Mobillity 
Centrum Onkologii w Gliwicach, i Server Platform) oraz Cisco Premier 
Elektrociep³ownia w Kozienicach, Enea Partner, Oracle Silver Partner, tytu³ 
Operator, K.G. Pañstwowej Stra¿y Dystrybutora Roku Powerwave, Fluke 
Po¿arnej, Leroy Merlin, Orange, Orlen, Networks Premier Advantage Partner 
Polkomtel, Politechnika Rzeszowska, oraz Spinner Distributor Award.
Politechnika Warszawska, Sygma Bank, 

Tauron, T-Mobile, Volkswagen Polska. Na 
Firma zosta³a doceniona przez nieza-

œwiecie z rozwi¹zañ Grupy korzystaj¹ 
le¿ne organizacje – jest m.in. cztero-

m.in. Senat Stanów Zjednoczonych, Los 
krotnym laureatem nagrody „Gazele 

Angeles World Airports, ThyssenKrupp 
Biznesu”, finalist¹ konkursu na najlep-

Steel USA, Tyco International, Mobile 
sz¹ strategiê personaln¹ „Inwestycja 

World Finlandia, X-TRA Izrael, Jarash 
w Kadry” i uczestnikiem programu „Bia³a 

Group Jemen.
Lista”. W 2008 roku firma zosta³a 

uhonorowana tytu³em „Przedsiêbiorstwo 
Bazuj¹c na w³asnych produktach Fair Play”. Oferowane przez spó³kê 
i us³ugach oraz technologiach uznanych produkty by³y te¿ wielokrotnie nagradza-
œwiatowych producentów, Passus tworzy ne na targach informatycznych i tele-
i wdra¿a rozwi¹zania, precyzyjnie komunikacyjnych m.in. otrzyma³y Zloty 
dostosowane do wymagañ klienta. Medal i Puchar Targów Intertelecom.
Spó³ka zapewnia klientom kompleksow¹ 


