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Paraben Fact Finder Stick

Paraben Fact Finder Stick został zaprojektowany w celu umożliwienia utworzenia cyfrowego dowodu rzeczowego.

Oprogramowanie to potraci zarówno stworzyć ogólny obraz danych zawartych w obszarze zainteresowań lub można przejść

przez serię pytań i odpowiedzi w celu utworzenia odfiltrowanego obszaru danych.

Fact Finder Stick pracuje pod systemem Windows i zawiera bezpłatne narzędzie do analizy i przeglądania danych o nazwie

Evidence Reviewer. Można zaprezentować klientowi przeglądnięcie danych i ustalenie czy potrzebne jest zatrudnienie osoby

do przeanalizowania sprawy. Zaoszczędź czas i pieniądze wykonując samodzielnie wstępną analizę przy użyciu Fact Finder

Stick.

The Fact Finder Stick opracowany został zgodnie z założeniami narzędzia śledczego używanego przez organy ścigania w celu

przeprowadzania analizy, dlatego możesz być spokojny, że dane będą odpowiednie i kompletne.

Standardowa wersja Fact Finder Stick nie zawiera zewnętrznego nośnika danych, który jest niezbędny do zapisu danych (HDD

lub pendrive).

Prosimy wziąć pod uwagę, że kompletna analiza śledcza komputera może trwać nawet kilka dni w zależności od danych, które

nas interesują.

Możliwości:

Odzyskuje skasowane dane - Odzyskuje skasowane pliki, takie jak dokumenty, obrazy, MP3 i wiele innych

Analizuje dane z backupu iPhone - Backupy iPhone zawierają większość danych użytkownika przechowywanych w

telefonie i mogą zawierać cenne źródło informacji

Detekcja pornografii - Skanuje obrazy i pliki wideo poszukując treści pornograficznych

Historia internetu - Przeglądania historię przeglądarki i pliki cache

Wyszukiwanie słów kluczowych - Poszukuje nazw i innych słów kluczowych w celu zebrania dokumentów i plików

zawierających konkretne słowa i frazy

Analiza ukierunkowana - Możesz wybrać przeglądanie logów czata, plików z danymi finansowymi i wiele innych

Przeglądaj jak profesjonalista - Gdy tylko dane zostaną zebrane, możesz ja przeglądnąć i stworzyć raporty przy

użyciu Evidence Reviewer do postaci używanej przez informatyków śledczych

Jak rozpocząć pracę ?

Podłącz klucz Fact Finder Stick do PC

Podłącz własny disk przenośny, gdzie mają zostać skopiowane pozyskane dane

Uruchom program FactFinderStickLauncher.exe z dysku USB klucza Fact Finder Stick

Wybierz obszar do prześledzenia i pobierz dane

Przeglądnij pobrane dane za pomocą Evidence Reviewer

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/paraben-fact-finder-stick-p2200


Wymagania:

Kompatybilne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

Dysk przenośny do zapisu utworzonego materiału dowodowego
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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.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

