
Password Recovery Bundle Forensic

ÜRÜN HAKKINDA
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

ElcomSoft şifre kurtarma araçları
paketi, resmi ve özel kurumların, disk
ve sistem korumasını kaldırmasına ve
popüler uygulamalarla korunan dosya
ve belgelerin şifresini çözmesine
olanak tanır.

Şirket içi testlerin yanı sıra değerli
ElcomSoft müşterilerinden gelen geri
bildirimlere dayanan bu şifre kurtarma
araçları, piyasadaki en hızlı, kullanımı
en kolay ve en ucuz olanlardır.

• Endüstri sertifikalı: Microsoft Gold
Certified Partner, Intel Software
Partner, NVIDIA Developer Support

• Geniş uyumluluk: belge ve sistem
parolalarını çeşitli dosya formatlarına
dönüştürür

• GPU hızlandırma
• Doğrusal ölçeklenebilirlik
• Minimum bant genişliği kullanımı ve

sıfır ölçeklenebilirlik ek yükü
• Kolay iş yönetimi
• Tamamen izlenebilir

Belgelerin kilidini açın, arşivlerin şifresini çözün.

• Parolaları birkaç yüz biçime böler.
• Geleneksel ekran kartlarını kullanan donanım hızlandırmayla 20 ila 200 kat

daha hızlı çalışır.
• 10.000 bilgisayara kadar mükemmel ölçeklenebilirliğe sahip dağıtılmış

saldırılar.
• Tek pakette tüm ilgili şifre kurtarma araçlarını içerir.



DESTEK
Microsoft Office'in tüm sürümleri, OpenOffice, NFS Şifreli Dosya Sistemi, Windows ve
macOS parolaları, macOS Anahtar Zinciri, ZIP / RAR / RAR5, PDF, BitLocker / PGP /
TrueCrypt ve çok daha fazlası. Anlık mesajlaşma programlarından, e‐posta
istemcilerinden, web tarayıcılarından ve diğer birçok üründen parolaları anında alır.
Birkaç yüz format desteklenir.

YENİLİKÇİ

ElcomSoft, işletim sisteminden, Microsoft Office ürünlerinden, Adobe PDF
dosyalarından, ZIP ve RAR arşivlerinden ve çeşitli diğer uygulamalardan kayıp
parolaların kurtarılmasını kolaylaştıran birçok yazılım yeniliğine öncülük etmiştir.
Pahalı donanım gerektirmeden şifre kurtarma hızında devrim yaratmıştır.

Bazı ElcomSoft şifre kurtarma uygulamaları, yalnızca CPU moduna ek olarak
uyumlu bir NVIDIA grafik kartı mevcut olduğunda şifre kurtarmayı hızlandırmak
için devrim niteliğinde, patentli bir teknoloji kullanır. Şu anda tüm GPGPU
özellikli NVIDIA ve AMD kartlarını destekleyen GPU hızlandırma teknolojisi,
hesaplama ağırlıklı işlemlerin parçalarını NVIDIA'nın en yeni grafik
hızlandırıcılarında bulunan hızlı ve yüksek oranda ölçeklenebilir işlemcilere
aktarır.

RAKİPLERDEN ELLİ KAT DAHA HIZLI

GPU hızlandırma, patentlidir (ABD Pat. No. 7,787,629 ve 7,929,707) ve ElcomSoft şifre
kurtarma ürünlerine özgüdür, şifre kurtarma işlemini yalnızca bilgisayarın ana CPU'sunu
kullanan geleneksel şifre kurtarma yöntemlerine kıyasla 50 kata kadar daha hızlı hale
getirir.

İçerik ve Sürümler Standart Sürüm Adli Sürüm

Advanced Archive Password Recovery Professional Edition 1 1

Advanced EFS Data Recovery Professional Edition 1 1

Advanced IM Password Recovery 1 1

Advanced Intuit Password Recovery 1 1

Advanced Lotus Password Recovery 1 1

Advanced Mailbox Password Recovery 1 1

Advanced Office Password Breaker 1 (Profesyonel) 1 (Kurumsal)

Advanced Office Password Recovery Professional Edition 1 1

Advanced PDF Password Recovery 1 (Profesyonel) 1 (Kurumsal)

Advanced SQL Password Recovery 1 1

Advanced Sage Password Recovery 1 1

Advanced WordPerfect Office Password Recovery 1 1

ElcomSoft Distributed Password Recovery 5 müşteriye kadar 20 müşteriye kadar

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer Professional Edition ‐ 1

Elcomsoft Explorer for WhatsApp Standard Edition ‐ 1

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor ‐ 1

Elcomsoft Internet Password Breaker Standard Edition 1 1

Elcomsoft Password Digger Standard Edition ‐ 1

Elcomsoft Phone Breaker Forensic Edition ‐ 1

Elcomsoft Phone Viewer Standard Edition ‐ 1

Elcomsoft System Recovery ‐ 1

Elcomsoft Wireless Security Auditor Professional Edition ‐ 1

Proactive Password Auditor ‐ 100 Kullanıcı Hesabı

Proactive System Password Recovery 1 1

PAKET İÇERİĞİ


