INFOLABOR
INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐI IRODA

PORTFÓLIÓ
Az Infolabor Infokommunikációs Szakértői Iroda professzionális laborjaival, elhivatott és
gyakorlott igazságügyi szakértő munkatársaival támogatja az IT biztonságot!
AMIT VÁLLALUNK:
✔ hitelesített adattartalom másolat készítés;
- laptop, tablet, PC, egyedi háttértárak,
- pendrive, memóriakártya,
- sérült eszközök,
- hálózati forgalom,
- hálózati mappák,
- távoli gépek,
- adatbázisok.
✔ adattartalom elemzés;
- felhasználói fájlok elemzése, rögzítése – dokumentumok, képek, táblázatok,
- kulcsszavas, reguláris kifejezés alapú keresések,
- törölt állományok helyreállítása- adatvisszavésés,
- sérült háttértárak vizsgálata – hitelesített adat helyreállítás,
- fotók, multimédia állományok elemzése, geopozíciók kinyerése,
- Internetes jelenlét vizsgálata – böngésző, közösségi kapcsolatok,
- e-mailek vizsgálata – kigyűjtés keresés különböző szempontok szerint,
- rendszer-információk elemzése,
- Incidensek kivizsgálása
- adatbázis struktúrák dekódolása és feldolgozása – egyedi programokból,
- szoftverfejlesztéssel kapcsolatos forráskód elemzés.
✔ IT biztonsági tanácsadás;
- IT biztonsági környezet megtervezés és kialakítása,
- Nemzetközi szabványoknak való megfelelőség biztosítása.
✔ mobilkészülékek vizsgálata;
- adattartalom letöltés – logikai/fizikai mentés,
- sérült/működésképtelen/törött készülékek vizsgálata/adattartalom kinyerés,
- kapcsolati háló – akár több mobilkészülék között is,
- geopozíciók kinyerése – képek/wifi/navigáció,
- képek elemzése/kategorizálása, pl. kábítószert/pornót/fegyvert tartalmazó,
- rosszindulatú kód detektálás,
- híváslista / akár szolgáltatói is – elemzés és összefésülés,
- közösségi kommunikáció elemzése,
- felhőben tárolt adatok kinyerése és elemzése,
- felhőben tárolt elektronikus levelezés kinyerése és elemzése.
✔ drone (UAV, UAS) pilóta nélküli járművek vizsgálata (DJI, Parrot...);
- adattartalom kinyerés és dekódolás a járműből,
- repülési naplók elemzése és megjelenítése (geopozíció, repülési útvonal),
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AMIBEN SZÁMÍTHAT RÁNK:
✔ A teljes informatikai igazságügyi szakterület-palettát képviseljük;
- informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver),
- IT biztonsági környezet kialakítása, felülvizsgálata,
- informatikai rendszerek tervezése, szervezése,
- stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység,
- adatbázisok, adatstruktúrák elemzése,
- ügyviteli szoftverek bevezetésének támogatása.
✔ Előzetes és utólagos szakmai konzultációt is biztosítunk;
- javasolt/megválaszolható/releváns kérdések,
- támogatás a kapott digitális anyagok értelmezéséhez.
✔ Minden ügyben adunk előzetes árkalkulációt;
- egyedi és ügyspecifikus ajánlatok konzultáció alapján is.
✔ Érthető, integrálható és emberközpontú riportok, valamint szakvélemények;
- "lefordított" ok-okozati összefüggések és konzekvenciák,
- standard formátumok, kompatibilis riportok a további feldolgozáshoz.
✔ Ingyenes képzések;
- informatikai eszközök adatainak biztosítása a helyszínen (mobil, PC/laptop, hálózat),
- riportok, kivonatok kezelése forensic szoftverekkel (FTK Imager, Cellebrite,
Oxygen).
AMI MIATT BÍZHAT BENNÜNK:
✔ Világszínvonalú támogató eszközpark;
- AD FTK, Logicube, Cellebrite, Oxygen Forensic, ACE Lab, Tableau, Wiebetech...
✔ Professzionális igazságügyi informatikai szakértői csapat;
- négy igazságügyi informatikai szakértő, egy szakértő-jelölt és technikai személyzet.
✔ 20 éves valós szakmai tapasztalat hatósági és polgári ügyekben;
- képzett és tapasztalt igazságügyi informatikai szakértők, kriminalisztikai szemlélet.
✔ Egyedi dedikált és védett laborok;
- bűnjelbontásra, adatmásolásra, adatfeldolgozásra, sérült adatmentési technikákra.
✔ Referenciák, képzések, támogatás;
- nyomozóhatósági, nagyvállalati referenciák, forensic szakember képzés és támogatás.
További információkkal állunk rendelkezésére:

Komáromi László
ügyvezető
igazságügyi informatikai biztonsági szakértő
komaromi@infolabor.hu
+36 20 466 3771

Czipó Dezső
vállalati és üzleti szegmens
operatív tanácsadó
czipo@infolabor.hu
+36 30 8548242

