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EN TIEDÄ

tIEDÄN

Softatuotteesi ei ole kriittisessä roolissa asiakkaiden edessä. Vihamielinen käyttö tai 
tietomurrot eivät ole konkreettinen riski liiketoiminnan toteutumiselle.

Pahikset eivät saa parruttaa tuotettani tai asiakkaitani epärehellisin tarkoitusperin. 
Haluaisin varautua paremmin ilkivaltaan. Silti tietoturvatestaus arvelluttaa:

BLACKOPSBLACKOPS(TM) (TM) OSUU SUORAAN POLTTAVIMPAAN OSUU SUORAAN POLTTAVIMPAAN 
KYSYMYKSEESI: PALJONKO HYVÄ HAKKERI KYSYMYKSEESI: PALJONKO HYVÄ HAKKERI 

TEKEE TUHOA VIIKOSSA?TEKEE TUHOA VIIKOSSA?

1. Kaipaan ratkaisuja ongelmaani enkä tanssiaskelia myyntimiesten kanssa. 

 
2. Auditoinnit ovat kalliita ja aikaavieviä prosesseja enkä ole varma,  

mitä tuloksia sellaisesta saa. 

3. Konsultit puskevat pitkiä sopimuksia törkeillä tuntihinnoilla. 

4. Enkä muutenkaan usko laatuprosessin ulkoistamiseen kenellekään. 

HYVÄNTAHTOINEN 
HAKKERISI. 

VIIKKO TYÖTÄ. 
TURVALLISEMPI 

TUOTE.

1. Kuinka hyvin tuotteesi kestää vihamielisessä väännössä?
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Iskemme kiinni järjestelmään 
selvittämällä kaiken 
tarpeellisen tiedon lähteistä, 
jotka hakkerillakin olisivat 
käytössä. Sitten vedämme 
taistelumaalauksen naamalle  
ja alamme töihin.

Tehtävän jälkeen kokoamme 
hankitun tiedon yksiin 
kansiin. Kerromme 
mitkä kohdat murtuvat 
kurituskammiossamme ja 
mitä vielä tulee tehdä  
asioiden korjaamiseksi.

Tehtävämme on murtaa 
järjestelmäsi laittomilla 
kuulustelu- ja kuritustekniikoilla. 
Tiedustelutiedon valossa on 
helpompaa löytää heikot pisteet 
ja iskeä sinne, missä eniten 
tuhoa voi tapahtua.

Vaihe 1.
TIEDUSTELU Vaihe 2.

TAISTELU

Haluaisitko löytää tuotteesi heikot kohdat ennen ulkopuolisia? Juuri ne, joista kilpailijasi kätyrit tai anonyymit 
anarkistit livahtavat sisään huomaamatta? Tuotteesi turvallisuutta uhkaavien virheiden saalistaminen on 
viisasta tehdä ennen vihollista. Siksi rakensimme BlackOpsTM -paketin sinua varten.

BlackOps kertoo paljonko hyvä hakkeri tekee tuhoja viikossa.

Möhläykset tietoturvasi kanssa voivat kostautua kalliistii. Sakko saattaa olla 4% firmasi liikevaihdosta, mikäli 
asiakkaidesi tiedot päätyvät vääriin käsiin (EU). Puhumattakaan asiakkaasi luottamuksesta. Jo ensimmäinen 
löytämämme tietoturva-aukko maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Vain hyvin vähän. Tehtävämme on selkeä. Iskemme tuotteesi kimppuun samoilla 
perusteilla, kuin ulkopuolinen ilkivallan tekijä iskisi. Emme halua taustatietoja 
vaan kaivamme kaiken tarpeellisen itse. 
HUOM! Muista varata aikaa myös löydösten korjaamiselle.

TAKUU:TAKUU:
PALAUTAMME RAHASI, jos et ole tyytyväinen. Jos homma ei toimi, niin vihellä peli poikki.  PALAUTAMME RAHASI, jos et ole tyytyväinen. Jos homma ei toimi, niin vihellä peli poikki.  

Viemme sinut lounaalle ja revitään yhdessä laskusi.Viemme sinut lounaalle ja revitään yhdessä laskusi.

PROVE KILPAILIJA

Konsultoi kalliilla rahalla laatujärjestelmistä.        X

Kirjoittelee ylimalkaisia ja pitkiä raportteja.        X 
      
Laskuttaa työn ainoastaan tunti tunnista        X 
            
Käärii hihat ja alkaa testaamaan.        X   
          
Kertoo nopeasti missä viat ovat ja auttaa korjaamaan ne.   X   
           
Kantaa kaiken vastuun lopputuloksista ja töiden onnistumisesta.   X   
         

Vaihe 3.
TULOKSET

Ota yhteyttä Jani Haikalaan. Soita 040 505 7959 tai laita sähköpostia jani.haikala@prove.fi. 
BlackOps™ maksaa 7650 € + alv. 

2. Tästä on kysymys.

3. Okei. Maksaako tämä itsensä takaisin?

4. Mitä tämä meiltä vaatii?

5. Työjärjestyksemme on sotilaallisen tarkka.

6. Mistä pääset tilaamaan oman BlackOpsin?

7. Miksi Prove ei höpötä laadunvarmistuksesta?

Testaustuloksista ei ole 
mitään hyötyä, jos ne eivät 
saa aikaan muutosta. Tässä 
varmistetaan, että saat 
testaustuloksista maksi-
maalisen hyödyn irti ja ettei 
pallo testauksesta tipahda 
jatkossakaan.

Vaihe 4.
OPTIMOINTI

www.prove.fi

Kauanko toimitus 
kestää?

Viiltävän tarkka viikko. 
Aloitamme maanantaina. 
Toimitamme tulokset 
perjantaina.

mailto:jani.haikala@prove.fi
http://www.prove.fi

