
 
 

 

 

 

 

Firewalle, SSL czy Locked-Down Servers są niczym w porównaniu z Web Application Hacking!

Ataki na aplikacje webowe - uruchamiane przez port 80/443 - bez problemu przechodzę przez firewall, omijają systemy bezpieczeństwa sieci 
oraz systemów operacyjnych i trafiają w samo serce Twoich aplikacji i baz danych. Aplikacje i storny www pisane samodzielnie są bardzo
często przetestowane w zły, niewystarczający sposób oraz posiadają niezabezpieczone luki, co sprawia, że są łatwym łupem dla hakerów.

Sprawdź czy Twoja strona www jest bezpieczna, zanim hakerzy wykradną dane za jej pośrednictwem lub uruchomią na stronie działania 
niezgodne z prawem i zagrażające Twojej firmie. Acunetix Vulnerability Scanner automatycznie skanuje i indeksuje strony oraz aplikacje,
zarówno gotowe - kupione przez Klienta jak i te o niestandardowej budowie, tworzone indywidualnie pod katem SQL Injection, XSS, XXE, 
SSRF, Host Header Attacks oraz ponad 500 różnych luk.

 
 

Czy Twoja strona www 
jest bezpieczna?
Sprawdź to z Acunetix Web Vulnerability 
Scanner

 

Aż 70% stron internetowych posiada luki, które mogą prowadzić do kradzieży poufnych danych firmy, takich jak 
informacje z kart kradytowych czy bazy danych klientów. Hakarzy skupiają się głównie na aplikacjach webowych - 
koszyki zakupów, formularze, strony logowania czy dynamiczne treści. Dostępność 24/7 z dowolnego miejsca na 
świecie czy niezabezpieczone aplikacje webowe dają łatwy dostęp do danych klientów oraz pozwalają hakerom 
na wykonywanie nielegalnych działań z wykorzystaniam zainfekowanych stron internetowych. 

www.acunetix.com

Skanowanie i indeksacja

Bez indeksacji nie ma skanowania. 
Acunetix jest w stanie indeksować 
skomplikowane struktury strony i aplikacji 
jak JavaScript-heavy HTML5 Single Page 
Applications, których obszary posiadają 
ograniczony dostęp.

Detekcja i alerty

Przy wykrywaniu luk liczy się
dokładność. Acunetix wykrywa ponad 
500 luk różnego typu i informuje o ich 
wykryciu według poziomu zagrożenia, 
co gwarantuje dokładność skanowania i 
niski poziom fałszywych alarmów.

Raportowanie i naprawa

Szeroka gama szablonów raportów 
ułatwia szybką identyfikację zagrożeń, 
szacowanie ich zakresu oraz określenie 
jakie działanie należy podjąć, aby 
naprawić lukę, adekwatnie z licznymi 
zasadami zgodności.



  
 

  
  
 

   
   
 

  
  
 

  
 

  
 

 
Referencje Klientów

Klienci Acunetix

 

 

 
 

 

Website:
www.acunetix.com

Acunetix Web Security Blog:
www.acunetix.com/blog

Facebook:
www.facebook.com/acunetix

Twitter:
twitter.com/acunetix

 
 

 

 
 
 

Acunetix (Europe and ROW)
Tel. +44 (0) 330 202 0190
Fax. +44 (0) 30 202 0191
Email. sales@acunetix.com

Acunetix (USA)
Tel. (+1) 917 7228550
Fax. (+1) 917 7228552
Email. salesusa@acunetix.com

Acunetix - lider technologii Web Application Security

Acunetix jest pionierem skanowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych. 
Z pomocą inżynieryjnych analiz wykrywa luki w zabezpieczeniach 
wykorzystując



 innowacyjne funkcje:

Technologia Acunetix AcuSensor pozwala na dokładne skanowanie z 
niskim współczynnikiem fałszywych alarmów, poprzez połączenie black 
box scanning i zwrotek z sensorów umieszczonych w kodzie 
źródł



owym.
Zautomatyzowany analizator JavaScript do testów bezpieczeństwa AJAX i 



aplikacji WEB 2.0.
Najbardziej zaawansowane i szczegółowe badania Cross Site Scripting 



(XSS) i SQL injection.
Login Sequence Recorder umożliwia testowanie formularzy internetowych 
oraz obszarów chronionych hasł



em.
Wielowątkowy i błyskawiczny skaner jest w stanie przeskanować setki 
tysięcy stron bez wprowadzania przestojów w ich dział



aniu.
Acunetix DeepScan rozumie skomplikowane technologie internetowe takie 
jak: SOAP, XML, AJAX, JSON.

 

 Md. Sikkandar Sha Petro Anduja Kurt Zanzi
Senior Consultant ING Direct, Spain Information Security Office

Protiviti                                      Xerox CA-MMIS 

O Acunetix

Acunetix to firma która została założona z myślą o bezpieczeństwie aplikacji internetowych. To zrozumiałe, że jedynym sposobem walki z 
cyberprzestępczością było opracowanie zautomatyzowanego narzędzia, które ma pomóc firmom skanować swoje aplikacje, identyfikować
i sprawdzać pod kątem podatności przeprowadzenia różnych ataków. Zespół projektowy składa się z programistów z dużym 
doświadczeniem w rozwoju oprogramowania do skanowania. Acunetix to firma prywatna założona w 2004 roku z główną siedzibą na 
Malcie oraz w Wielkiej Brytanii.

"Protiviti jest firmą konsultingową. 
Używamy Acunetix w celu zabezpieczenia 
naszych aplikacji, przez co diametralnie 
skróciliśmy czas poświęcany na ich 
testowanie."

"Acunetix to kluczowy element strategii 
bezpieczeństwa naszych aplikacji, jest 
zintegrowany z procesami QA oraz 
skutecznie wskazuje luki, których wykrycie 
było dla nas wcześniej problemowe."

"Używamy Acunetix jako element systemu 
zabezpieczeń w naszym protokole
sieciowym oraz do testowania kodów w
DEV i SIT przed uruchomieniem
"produkcji" aplikacji."
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