
KULLANIŞLI ÇÖZÜM MODÜLLER

Detego® Unified Forensics Platformu,

herhangi bir dijital delilin elde edilmesi,

analizi ve raporlanması ihtiyacını bütünüyle

karşılayan uçtan uca bir araştırma aracıdır.

MCMS'nin patentli çözümleri, Akıllı

Telefon, Tablet, Dizüstü Bilgisayar, PC,

Sunucu, SATA Sürücü, Özel Bulut Hesapları

ve daha fazlasına erişim sağlayarak tüm

verileri hızlı bir şekilde toplamanızı sağlar.

Bu büyük verinin tek bir platformda

toplanması, maksimum verimi elde

etmenizi ve otomatik iş akışı teknolojisini

kullanarak araştımanız için kritik delilleri

bulmanızı sağlar.

Detego®, dünyadaki kritik saha

operasyonlarının yanı sıra, adli bilişim

laboratuvarlarında kullanılmak üzere

tasarlanmıştır. Dünya çapında sayısız

Güvenlik ve Kolluk Teşkilatları için tercih

edilen çözüm haline gelmiştir.

Detego Ballistic Imager

Detego Field Triage

Detego‐MD, Hancom
tarafından desteklenmektedir.

Detego Media Acquisition

Detego Lite

Detego Analyse

Detego Fusion



DETEGO ANALİTİK SÜREÇLERİ:

Detego Analyse, daha akıllı ve daha verimli çalışmanızı sağlamak için analitik süreçlerle
birlikte gelir.

Dahil Edilen Analitik Süreçlerden Bazıları:
•Lucene Metin Indeksleyicisi
•Uygulama Verilerini Analiz Etme
•Dosya Üstbilgisi Denetleyicisi
•Anahtar Kelime Eşleme
•Hash Eşleşme
•DNA foto
•Birleşik Dosya Çıkarıcı
•Optik Karakter Tanıma
•Steganografi Algılama
•Drone Çözümleyici

DETEGO, EN İYİ İŞ AKIŞI ve OTOMASYON:

Otomasyondan temelli Detego® platformu, manuel olarak yapılan karmaşık ve yoğun
görevleri üstlenerek araştırmacıların, zaman ve çabalarını daha verimli kullanmalarına
izin verir.

Sadece birkaç tıkla, dijital ortamdan alınan bilgileri analiz etmek, ayrıntılı rapor
hazırlamak ve istihbarat üretmek için özelleştirilmiş bir iş akışı hazırlanabilir. Cihazı
sadece Detego® makinenize bağlayın, gerekli iş akışını seçin ve yazılımın gerisini
halletmesine izin verin.

Detego, İş Akışı ve Otomasyonun En İyisi
•Artırılmış hızda arama.
•Önemli maliyet ve verimlilik tasarrufu.
•Daha hızlı karar ve daha çok memnuniyet.
•Adli vakalardaki yığılmanın azaltılması.
•Adli süreçteki karmaşıklığın azaltılması.
•Yüksek vasıflı ve pahalı iş gücünüzün daha iyi kullanımı.
•Tamamen uyumlu bir delil zinciri.

DETEGO FUSION:

Gelişmiş bağlantı analiz altyapısını kullanarak olayların, şüphelilerin ve vakaların ayrıntılı
bir istihbaratını oluşturun.

Detego® Fusion, verilerinizde önceden yapılandırılmış binlerce değişkeni filtreleyerek,
araştırmacının çalışmasını kolaylaştıran sezgisel bir arayüz ile bulunan bağlantıların
birbirleriyle olan ilişkilerini sizlere görsel olarak sunar.


