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Secure IT Probe  är ett egenutvecklat automatiserat sårbarhetsscanningsverktyg som kan identifiera 

och klassificera sårbarheter i servers, datorer, nätverk och applikationer mm genom att matcha dem 

mot redan kända systembrister. Analysen kan utföras på allt som har en IP-adress och kommer med 

åtgärdsförslag och mätbara risker. Det kan till exempel röra sig om problem som saknade patchar och 

föråldrade protokoll, certifikat och tjänster mm.  

Secure IT Probe är utvecklat för företaget med en mindre IT miljö och fungerar på upp till 15 IP. 

Secure IT Probe  samlar in information i kundens nätverk som sedan skickas till vår molnbaserade 

analysplattform  där analysresultat kan ses och hämtas ned. 

 
Det som oftast skiljer olika typer av sårbarhetsscanningar från varandra är i de allra flesta fall 

analysförfarandet. Många leverantörer använder sig av en autentiserad klientbaserad modell där en 

klient samlar in information..   

 Secure IT Probe använder sig av en oautentiserad lösning i sin sårbarhetsscanning 

Oautentisierade scanningar tilldelas ingen privilegierad åtkomst, utan söker istället igenom de system 

som är tillgängliga både internt och, i kombination med penetrationstest, från utsidan. Analysen 

utförs från ett separat system som inte har några medlemskap eller behörigheter i kundens nätverk. 

Metoden ger ett resultat med ett färre antal punkter men med högre relevans gällande sårbarheter i 

systemet eller miljön, och används främst av angripare eller säkerhetsanalytiker som utan förkunskap 

försöker hitta sårbara system och information alternativt externa vägar in.  

För att skapa och upprätthålla en hög säkerhetsnivå i sin nätverksmiljö är regelbunden 

sårbarhetssökning av känsliga nät nödvändig, helst kvartalsvis eller oftare. Utöver det bör nya eller 

förändrade system och utrustning alltid scannas innan de tas i skarp drift.  

Bland fördelarna med att använda våra automatiserade sårbarhetsscanningar kan nämnas 

oberoendet som medför en helt opartisk bedömning av potentiella risker och sårbarheter samt att 

verktyget alltid visar var det är effektivast att åtgärda sårbarbarheter. 
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Våra säkerhetstester bygger på ett stort bibliotek med kommersiella sårbarheter som emulerar olika 

attackvektorer och scenarier på ett realistiskt sätt. Det finns också möjligheter att skräddarsy 

sårbarheter och attackvektorer för applikationer och tjänster som är egenutvecklade.  

Biblioteket innehåller sårbarheter som attackerar nätverksresurser som exempelvis:  

 Applikationer: detta kan innefatta bland annat webbläsare, epostklienter, chatapplikationer, 

mediaspelare, affärsapplikationer, produktivitetsapplikationer och verktyg för utveckling mm. 

 Skyddslösningar: detta kan innefatta bland annat antivirus, anti-phishing, anti-malware, anti-

spam samt system för intrångsdetektering och intrångsskydd  

 Operativsystem och tjänster: detta kan innefatta bland annat Windows, Mac, Linux, OS400 med 

flera.  

Detta bibliotek är utvecklat av säkerhetsexperter över hela världen. Sårbarheterna testas och 

uppdateras dagligen så att det alltid går att testa och skydda sig mot de senaste sårbarheterna, även 

Zero-Day attacker.  

 Analyserar kundens nätverk upp till en gång per vecka (beroende på nätverkets storlek)  

 Lösningen/analysen samlar information i nätverket av vår Probe utan någon behörighet till AD, 

servrar eller system mm. och utan behov av att någon klient/agent behöver installeras på de 

system som skall övervakas.  

 Uppdateras med nya sårbarheter dagligen   

 Lättlästa rapporter med åtgärdsförslag     

 Secure IT- Probe levererar mätbara risker/sårbarheter.  

 Kraftigt förenklad hantering! Inga komplicerade inställningar innan allt fungerar som det skall, 

utan bara att ta ut rapporter (TOP10) och börja jobba med åtgärder!   

 En massiv databas över olika typer av risker och hot som dessutom kompletteras med 

kombinerade hot och sårbarheter som bygger på chained-exploits och proxy/pivoting attacker.   

 Lösningen bygger på att appliance maskinen kör kartläggning, informationsinsamling, matchning 

mot hotdatabas, filtrering av false-positives och rapportgenerering helt internt utan att någon 

information lämnar kundens nätverk.  
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En kortfattad genomgång kring flödet i ett typiskt usecase för Secure IT Probe beskrivs nedan. 

Vid körning mot kund med Secure IT Probe så görs följande steg: 

 Kartläggning av den miljö som skall scannas vilket identifierar nya enheter 

 Informationsinsamling kring den identifierade miljön samt avstämning mot tidigare körningar 

 Hämtning av uppdaterad signaturdata samt scanningsprofiler för den identifierade miljön 

 Sårbarhetsanalys och insamling av information kring potentiella risker samt sårbarheter 

 Utfiltrering av false positives samt annan information som inte är relevanta för den aktuella 

miljön 

 Kontroll av förekomst eller risk för Chained-Exploits, Pivoting-Exploits samt Proxy-Exploits 

 Tester av kvarvarande potentiella risker samt sårbarheter som inte stör/påverkar miljön utförs 

 Matchning av kvarvarande potentiella risker samt sårbarheter mot realtidsdata för att göra 

korrekt gradering 

 Gradering av identifierade risker och sårbarheter samt generering av rapporter och 

säkerhetsindex 

 

 


