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Paraben Deployable P2 Commander (DP2C)

Deployable P2 Commander (DP2C) jest narzędziem oceny stanu danych do celowego gromadzenia i analizy. To narzędzie USB

moze być użyte przez ekspertów śledczych lub niewykwalifikowanych badaczy w celu zbierania wybranych danych z systemu,

zarówno w trybie forensic i trybie non-forensic. Wykonaj zadaną selekcję danych i kolekcję operacyjną nisko wiszących

owoców elektronicznych dowodów lub wybierz typy plików, które chcesz wydobyć. DP2C występuję z licencją P2 Commander

Companion (P2CC) do kompleksowej analizy danych zebranych za pomocą DP2C.

Przegląd produktu

DP2C został stworzony zarówno dla doświadczonych badaczy jak i niedoświadczonych śledczych. Jeśli jest wymagana

integralność śledcza, po prostu załaduj konkretne kolekcje danych do DP2C w celu oceny śledczej i nie pozostawiaj śladów na

komputerze docelowym. Jeśli urządzenie jest już włączone i nie można go wyłączyć po prostu podłącz DP2C i uruchom

oprogramowanie. Bez względu na to w jaki sposób będziesz zbierał dane, możesz przeprowadzić wszechstronną analizę

zebranych danych używając P2CC.

Obsługiwane klienty czatu:

 Skype

 Yahoo! Messenger

 Windows Live Messenger (MSN)

 ICQ

 Trillian

 Hello

 Miranda

Inne funkcje:

 automatyczna wyszukiwarka skanuje dyski w poszukiwaniu logów czatu

 otwieranie wielu logów czatu w jednym obszarze roboczym

 zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie

 kompleksowe funkcje raportowania

 zawiera 1 rok subskrypcji

OTRZYMANE OPCJE DANYCH

Co to jest Forensic Container?

Forensic Container jest bezpiecznym, sformatowanym plikiem dowodowym, pozwalającym badaczom na przechowywanie

dowodów w pojedynczym pliku, który jest zaszyfrowany i może być udostępniany, a także pozwala na dostęp za pomocą

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/paraben-deployable-p2-commander-dp2c-p2088


Paraben P2 Commander & P2 Commander Companion.

SZYBKIE BADANIE

Szybkie skanowanie używa wpisów rejestru i plików systemowych w następujących celach:

 bazy danych e-mail

 bazy danych czatu

 dane przeglądarki

 foldery "Moje Dokumenty"

 ostatnio używane pliki

BADANIE NIESTANDARDOWE:

Skanowanie niestandardowe umożliwia Ci wskazanie wybranego lub wszystkich następujących typów danych:

 skompresowane dane

 bazy danych

 dokumenty

 e-mail

 dane wykonywalne

 grafika

 multimedia

 arkusze kalkulacyjne

 tekst

 XML

 logi czatu

 pliki zaszyfrowane

 usunięte dane

PRZEGLĄD ZEBRANYCH DANYCH

Licencja P2 Commander Companion (P2CC) jest dostarczana z każdym DP2C do przeglądu zebranych danych. P2CC jest

kompleksowym narzędziem śledczym przeznaczonym do analizy, bazującym na P2 Commander. Użytkownicy P2CC mogą

załadować kontener śledczy jako dowód do analizy. P2CC posiada wyspecjalizowane silniki przetwarzania danych, które

szczegółowo przetwarzają archiwa e-mail, logi czatu, historię internetową i wiele więcej.

RAPORT O TWOICH POSZUKIWANIACH

Po dokonaniu analizy możesz utworzyć proste lub kompleksowe raporty w wielu formatach. Twoje raporty mogą zawierać

wszystkie zebrane dane, dane sprawdzone i zawarte w Twoim raporcie, lub tylko dane, które są zakładkami zawartymi w

raporcie. Możesz także eksportować zebrane dane np. wiadomości e-mail do różnych formatów w celu łatwego przejrzenia

przez innych.

Produkt dostępny wyłącznie na specjalne zamówienie po przedpłacie lub po otrzymaniu oficjalnego zamówienia

ze strony instytucji rządowej. Czas realizacji około 14 dni podawany indywidualnie po wcześniejszym

uzgodnieniu
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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