Especificações técnicas

HP WebInspect Enterprise
Gerencie os testes de segurança de seus aplicativos

A maioria das empresas usa soluções Web intensamente para conduzir suas operações,
quer seja fornecendo serviços, um mecanismo para vendas de varejo ou hospedagem
de outras funções. No entanto, a maioria ainda luta para gerenciar com eficiência os
riscos de segurança de seus aplicativos. Em primeiro lugar, elas precisam de soluções
em escala que possam ser usadas para gerenciar milhares de avaliações e sites ativos
enquanto acompanham também as vulnerabilidades detectadas, os procedimentos
de novos testes e muito mais. Precisam executar testes de segurança continuamente
para atender à conformidade com regulamentações, legislação e políticas de segurança
interna e também para ver como sua postura sobre riscos mudou ao longo do tempo.
As empresas têm que proteger seus dados, marcas e resultados financeiros dos fortes
impactos que uma exploração bem-sucedida de vulnerabilidades em Aplicações Web
poderia trazer. O HP WebInspect Enterprise permite solucionar esses problemas de
segurança de maneira rápida, eficiente e inteligente.

Dimensione a segurança dos aplicativos para obter
cobertura mais ampla
Para atender à crescente demanda por uma cobertura global de aplicativos e à pressão
para concluir uma quantidade maior e mais profunda de avaliações de segurança com
os mesmos recursos, o HP WebInspect Enterprise oferece a você testes dinâmicos de
segurança que permitem o fornecimento de uma abordagem inteligente para este
tipo de segurança em toda a empresa, não importando o tamanho. A interface Web
provê um serviço de segurança compartilhado e amplia os testes de segurança para
um público maior. Arquitetura distribuída, tecnologia de sensor remoto, programação
exclusiva e recursos de controle oferecem suporte à verificação simultânea de vários
aplicativos – quando e onde fizer mais sentido para seus negócios.

Aumente a visibilidade e o controle sobre testes de
segurança distribuídos
Com o HP WebInspect Enterprise, você pode ampliar seus programas para testes
dinâmicos de segurança de aplicativos além dos recursos de sua equipe de segurança.
Ele oferece um controle completo sobre quem tem permissão de verificar o quê e
quando, e quem pode ver os resultados dos testes. E como foi construído com base
em segurança incorporada, ele capacita as pessoas que não são tradicionalmente
especialistas em segurança da Web a participar de testes dinâmicos de segurança
de aplicativos. O HP WebInspect Enterprise oferece aos profissionais de segurança
e também aos novatos na área o poder e o conhecimento para identificar e validar
vulnerabilidades de segurança críticas e de alto risco em aplicativos operando em
ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
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Figura 1. A requisição para scan dinâmico melhora drasticamente o fluxo de trabalho.

Comprove a conformidade com regulamentações e
políticas de segurança
Para atender a necessidade crescente de estar em conformidade com regulamentações
internas e externas, o HP WebInspect Enterprise permite que você estabeleça e exija políticas
de segurança entre equipes e aplicativos. Relatórios prontos e pré-definidos para todas as
principais regulamentações de conformidade relacionadas à segurança de aplicativos – como
PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard; OWASP (Open Web Application Security
Project) Top 10 e HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) – permitem que você
comprove sua conformidade com mínimo esforço.

Principais recursos
HP Software
Security Center

Como um componente do HP Software Security Center, o HP WebInspect
Enterprise permite que as organizações gerenciem suas avaliações de aplicativos
Web em um local central. O HP Software Security Center permite que você crie
o processo de segurança e utilize informações de diferentes tecnologias de
verificação (como testes estáticos) para apresentar a imagem mais exata de seus
riscos organizacionais.

Gerenciamento
de tarefas

Solicitar uma avaliação faz parte de um fluxo de trabalho natural que otimiza
significativamente o processo de gerenciamento de vulnerabilidades. Partes
interessadas como desenvolvimento agora podem solucionar problemas de
segurança e solicitar novos testes a partir do HP Software Security Center sem ter
que executar um rótulo de e-mail interdepartamental para avançar o processo.

Base em Web

O HP WebInspect Enterprise contém todo o poder de um elemento de
visualização familiar do HP WebInspect. O gerenciamento geral de avaliações é
muito mais rápido, mais acessível e mais fácil de manter.

Gerenciamento do ciclo de Os usuários podem disponibilizar os resultados rapidamente para os
vida de vulnerabilidades desenvolvedores e ver como esses resultados mudaram de uma verificação
para outra, determinar quais problemas anteriormente detectados foram
solucionados e examinar qualquer nova vulnerabilidade que tenha sido
introduzida.
Gerenciamento avançado Um fator principal nos testes de segurança – e um recurso importante fornecido
de vulnerabilidades
pelo HP WebInspect Enterprise – é a capacidade de monitorar métricas críticas,
progresso e tendências em programas de testes de segurança de aplicativos em
larga escala.
Capacidade de expansão
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O HP WebInspect Enterprise fornece uma plataforma escalável para avaliar
aplicativos Web em toda uma empresa e uma visualização para toda a segurança
de aplicativos, oferecendo aos usuários o conhecimento para tomar decisões de
gerenciamento de riscos fundamentadas.
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Figura 2. A GUI do HP WebInspect Enterprise

Visão geral dos benefícios
• Gerenciar programas de testes de segurança distribuídos em larga escala em milhares de
aplicativos
• Fornecer uma visão contínua em toda a empresa da garantia de segurança de aplicativos de
produção e pré-produção
• Controlar seu programa de segurança de aplicativos por meio de verificação com base em
funções e administração de relatórios
• Estabelecer um serviço de segurança de aplicativos Web com autoatendimento em silos
organizacionais
• Gerenciar artefatos e descobertas a partir de verificações automatizadas e manuais em espaços
de trabalho de avaliação consistentes
• Aprimorar as comunicações e as informações sobre vulnerabilidades
• Reduzir avaliações ineficientes e inconsistentes e os processos de gerenciamento de
vulnerabilidades
• Criar um único ponto de registro para suas avaliações de segurança de aplicativos
• Reutilizar configurações e modelos de verificação para testes de segurança consistentes e que
podem ser repetidos
• Proteger informações confidenciais de segurança e controlar o uso de ferramentas poderosas de
verificação de aplicativos Web
• Observar tendências de nível organizacionais, riscos e oportunidades para avaliar o retorno do
investimento em segurança
• Identificar e acompanhar aqueles sites que oferecem o maior risco para sua organização
• Lidar com milhares de sites ativos, verificações e vulnerabilidades de forma simultânea e precisa
• Distribuir scanners de vulnerabilidade da Web em toda a sua empresa, priorizados pela
importância específica de cada necessidade de negócio
• Detectar aplicativos Web não relatados e não testados para que possam ser avaliados
adequadamente em relação a vulnerabilidades de segurança

Gerencie com sucesso suas necessidades de segurança
corporativa
O HP WebInspect Enterprise pode ser sua chave para gerenciar com sucesso programas de
testes de segurança de aplicativos em larga escala em sua empresa em crescimento. Ele oferece
recursos de gerenciamento sofisticados que acompanham automaticamente a dinâmica de
aplicativos Web e atividades de segurança, fornecendo visibilidade direta e oportuna para o perfil
de riscos e ajudando a identificar tendências de segurança.
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Sobre a HP Enterprise Security
HP é a fornecedora líder em soluções em compliance e segurança para as organizações que
buscam mitigar os riscos em ambientes híbridos e estarem protegidas de ameaças avançadas.
Baseada nos produtos líderes de HP ArcSight, HP Fortify e HP TippingPoint, a plataforma
HP Security Intelligence é única na entrega de correlacionamentos avançados de eventos,
segurança para software e defesa para os perímetros digitais e redes de dados, fornecendo
soluções que efetivamente protegem a infraestrutura tecnológica de nossos clientes das mais
sofisticadas ameaças cibernéticas.

Saiba mais
Aprimore sua segurança corporativa com as melhores análises dinâmicas de código ao implantar
o HP WebInspect Enterprise. Acesse: hp.com/go/webinspect

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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