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DO DIAGNÓSTICO À DEFESA. 
UMA NOVA ERA, UMA NOVA MARCA! 

Fusão Aker | N-Stalker 

 

TESTE A SEGURANÇA DA SUA APLICAÇÃO 

As falhas no desenvolvimento de aplicações 

corporativas internas, atualmente são as maiores 

responsáveis por boa parte dos ataques hackers 

bem-sucedidos às empresas. Descobrir estas brechas 

antes que os sistemas sejam colocados no ar para 

utilização, é a forma mais eficiente de se proteger e 

evitar qualquer impacto de uma invasão cibernética. 

Com o DAST, testamos a aplicação em execução de 

forma dinâmica e com o SAST (powered by 

BugScout®), avaliamos a qualidade da segurança do 

código fonte desenvolvido. Inclua nossa plataforma 

no seu DevSecOps e tenha segurança desde à fase de 

testes de suas aplicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEJA SEU AMBIENTE CONTRA FALHAS  

A segurança da aplicação depende fortemente do 

ambiente que está sendo executada. A infraestrutura, 

seja no Cloud ou On-Premises é fundamental para a 

boa execução das suas aplicações. Assim, os 

servidores, os sistemas operacionais, os ativos de rede 

e componentes web, devem necessariamente ser 

verificados continuamente quanto à qualidade de sua 

segurança corporativa.  

 GDPR e LGPD 

A Plataforma permite a análise rápida de 

compatibilidade para lhe auxiliar a implementar e 

auditar sua aderência às novas leis. Garanta a 

integridade de seus processos mediante a proteção de 

dados e fique em compliance com o GDPR e LGPD. 

 

ANÁLISE CONTÍNUA E AUTOMATIZADA 

O OGA N-Stalker Application Secutiry Platform, 

oferece uma análise contínua dos seus ativos. Através 

de varreduras automatizadas DAST ou SAST, powered 

by BugScout®). Ambos acompanham o crescimento 

das aplicações e a evolução dos seus serviços, gerando 

alertas para novas vulnerabilidades encontradas e com 

a habilidade de analisar uma vulnerabilidade em 

específico sem a necessidade de uma varredura 

completa. Com 1000 novas vulnerabilidades em média 

por mês, este controle contínuo é fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SELO WEBSITE PROTEGIDO 

Entregamos um selo de certificação de segurança para 

a sua aplicação. Isso significa a garantia que ela passou 

por todos os testes mais rigorosos de segurança do 

mercado. Ter o nosso selo de website protegido é 

sinônimo de que ele é mais resistente à ataques 

cibernéticos. 
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 VIRTUAL PATCHING 

Com integração nativa com o OGA N-Stalker WAF, a 

nossa Plataforma lhe permite proteção imediata e 

exclui os transtornos operacionais com patches 

emergenciais, ciclos frequentes de correções, 

violações e interrupções nos sistemas. 

 

PRIORIZE E REDUZA O TEMPO PARA CORREÇÃO DE 

VULNERABILIDADES 

A ferramenta indicará possíveis formas para correção 

das vulnerabilidades encontradas, otimizando o 

tempo da equipe técnica responsável. Além disso, 

tenha uma visão geral do seu ambiente por meio 

de relatórios executivos e técnicos 

totalmente customizáveis. 
 

Secure Development Lifecycle 

Permite a fácil implantação dos processos de 

SDLC (Secure Development Lifecycle), 

incluindo integração com sistemas de ALM tais como 

Jenkins e Gitlab; 

Verificação sem o uso de agentes 

Verifique a segurança da sua aplicação e de 

seus ativos de TI de maneira rápida, sem a 

necessidade de instalação de agentes ou 

configurações avançadas. 

Análise mais completa 3 em 1   

Avalie a segurança de seus aplicativos sob a 

perspectiva da infraestrutura (network scan), 

código-fonte (SAST) ou do usuário final (DAST). 

Uma plataforma para várias equipes 

Plataforma colaborativa e multi-tenant para 

permitir compartilhar testes de segurança 

de todos os responsáveis na sua organização. 

Compatível com as nuvens de mercado 

Totalmente compatível e integrado com os 

provedores de nuvem mais utilizados tais 

como AWS, Rackspace e Azure. 

  DISPONÍVEL ONLINE (CLOUD) OU ON-PREMISE 

Tenha total flexibilidade com a ferramenta em suas 

versões online ou on-premise. Por meio da versão 

cloud, será possível identificar todas as 

vulnerabilidades que estão expostas para a Internet, 

tendo a mesma visão que um possível usuário 

malicioso poderia ter dos seus ativos. Com a versão 

on-premise tenha também total controle do seu 

ambiente interno, identificando possíveis problemas 

de infraestrutura e segurança. 

 

 

Flexibilidade nos relatórios técnicos e gerenciais 

Relatórios customizados e detalhados 

permitem assegurar o cumprimento de 

requerimentos regulatórios tais como PCI-DSS, LGPD 

e SOX. 

Integração com outras plataformas  

Interface extensível de integração (API) 

permite fácil customização e integração das 

funcionalidades da plataforma; 

Arquitetura distribuída 

Arquitetura flexível e distribuída, permite a 

implantação independente de sensores de 

varredura e módulos de firewall de aplicações por 

toda a organização; 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Virtual Patching 

Web Application Firewall 

• Ogasec 

• Imperva 

• ModSecurity 

• F5 

Firewall 

• Ogasec 

• Cisco ACL 

• IPTables 

Formas de Implantação 

Cloud 

• Amazon AWS 

• Azure 

• Rackspace 

• Multicloud 

• Equinix 

• Google Cloud 

• Private Cloud 

On-Premise VM 

• VMware 

• HyperV 

• Virtual Box 

• XenServer 

• On-Premise Appliance 

Suporte à Autenticação 

• Básica 

• Digest 

• NTLM 

• SSO/LDAP 

• Certificado SSL 

• Cookies customizados 

• Application Form 

• Web Macros 

   

Tecnologias WEB 

• HTTP 1.0 / 1.1 / 2.0 

• SSLv2 / SSLv3 / TLS 1.0 / TLS 1.1 / TLS 1.2 

• HTTP Keep-Alive 

• HTTP Compression 

• Proxy HTTP 

• Rest 

• Web Services 

• Microservices 

• SOAP 

Codificação 

• ISO-8859-1 

• UTF-7, UTF-8, UTF-16 

Métrica e Categorias de Teste 

• WASC Threat Classification 2.0 

• OWASP Top 10 

• Conformidade com o PCI Security Standards Council 

• Normas de segurança SOX, BACEN 3380, HIPAA, ISO 

27001 

• Referências OSVDB, CVE, BugtraqID, CWE 

• SANS FBI 

Tipos de Dispositivo 

• Roteadores 

• Servidores e estações 

• Equipamentos TCP/IP 

Outros 

• Integração com sistema de tickets 

• Integração com SIEM 

• SDLC 

• Plataforma disponível em PT-BR, EN e ES 

 

 

Agentes de Varredura Cloud On-Premise 

Rede (NET) Sim Opcional 

Aplicação WEB (APP) Sim Sim 

Código Fonte (SRC) Sim Opcional 


