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Paraben P2 eXplorer Pro

P2 eXplorer jest narzędziem śledczym przeznaczonym do montowania obrazu, aby pomóc badaczowi zarządzać i przebadać

dowody. Z P2 eXplorer możesz zamontować obraz śledczy jako tylko do odczytu na lokalnych dyskach logicznych i fizycznych.

Po zamontowaniu, możesz odkrywać zawartość obrazu używając do tego Windows Explorer, lub możesz załadować ten obraz

do śledczego narzędzia analizującego. W obrazach zamontowanych jako dyski fizyczne, można zobaczyć skasowane dane i

nieprzydzielone miejsce obrazu.

Przegląd produktu:

Oprócz montażu obrazów śledczych jako dyski lokalne, P2 eXplorer może zostać użyty do montowania Paraben's Forensic

Containers. Te szyfrowane zbiorniki magazynowania mogą zostać użyte do dzielenia się dowodami z P2 Commander.

Wystarczy wyeksportować istotne dowody do Forensic Container i każdy może podejrzeć dowody za pomocą P2 eXplorer.

Możesz także użyć P2 eXplorer i Forensic Containers aby zminimalizować magazynowanie dowodów. Poprzez eksportowanie

tylko znaczących dowodów ze sprawy, możesz zmniejszyć swoje długoterminowe potrzeby w zakresie przechowywania. P2

eXplorer jest darmowy, możesz podzielić się swoimi dowodami z kimkolwiek chcesz.

Funkcje:

 Montuj obrazy jako dyski fizyczne

 Montuj obrazy Paraben's Forensic Replicator (PFR)

 Montuj skompresowane i zaszyfrowane obrazy PFR

 Montuj obrazy EnCase

 Montuj obrazy SafeBack 1,2,3

 Montuj obrazy SMART

 Montuj obrazy FTK DD i FTK EnCase

 Montuj nieskompresowane obrazy WinImage

 Montuj obrazy RAW z Linux DD i innych narzędzi

 Montuj Paraben's Forensic Containers stworzone w P2 Commander i Deployable P2 Commander

 Montuj statyczne i dynamiczne obrazy dysków VMware

 Montuj migawki vmWare

 Statyczne i dynamiczne obrazy dysków VirtualPC

 Migawki Virtual PC

 Obrazy VirtualPC (VDI)

 Auto-detekcja rodzaju formatu obrazu

 Obsługa zarówno logicznych jak i fizycznych typów obrazu

 Weryfikacja hash MD5

 Wsparcie w łatwym montowaniu/demontowaniu

 Zabezpieczenie zapisu w celu zachowania dowodów

 Sprawdzanie sum kontrolnych MD5

 Montuj kilka obrazów naraz

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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