
 

 

Informatikai rendszerének tesztelési naplója 

Az Ön weblapja(i): Ellenőrzött: 

1. http://www.tesztlap.hu igen 
2. http://www.nemtesztelt.hu nem 
3. … 

Weblapjának adatai (http://www.domain.hu alapján): … 

A felderítés időpontja: 2011. 

A felderítést végző adatai, elérhetősége: 

Szomatex Bt. (Kopácsi Károly) / 9700 Szombathely, Szófia u. 43. 
Tel: 06-94/334-721 Mobil: 06-30/453-32-25 Fax: 06-94/23-043 
Email: ugyfelszolgalat@webbiztonsag.hu 
 
A kérések a következő IP címről érkeztek: 128.0.0.1 
 
A tesztelt linkek domainenként: 
 
http://www.domain.hu/.... 
… 
 
 
A felderített biztonsági rések (weblaponként): 

- Weblap admin felületének nyilvánossága, részletek: … 

- Weblap admin belépési kód megszerzése, részletek: … 

- Weblap admin jogosultságok módosítása, részletek: … 

- Weblap adatbázishoz való kapcsolódási jogosultság megszerzése, részletek: 

… 

- FTP oldal elérési jogosultság megszerzése, részletek: … 

- Weblapjának részletes/teljes módosítása, törlése, új felvitele (szöveg, kép, 

adat, fájl), részletek: … 

- Weblap adatbázisának részletes/teljes módosítása, törlése, új adat felvitele, 

részletek: … 

- Regisztrált ügyfelek adataihoz való hozzáférés (lekérdezés, módosítás, törlés, 

új felvitele), részletek: … 

- Más személyes adatok megszerzése (serial, keys, SSL, a cég termékeivel 

kapcsolatos bizalmas adat), részletek: … 

További információkért, szolgáltatásokért lépjen kapcsolatba a tesztelést végzett 
szakemberrel!  
 
Kelt: 2011.  
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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A mellékelt számla lentebb felsorolt weblap(ok) tesztelésének díját tartalmazza: 
 
1. tesztlap.hu 
2. tesztlap2.hu 
3. … 
 
A csatolt számla az eredeti másolata. Az eredeti számlát a számla teljesítését 
követően ajánlott postai úton küldjük a megadott levélcímre! 
 
A számla kiegyenlítését átutalással, vagy csekk befizetéssel az alábbi adatok alapján 
várjuk: 
 
Az utalás az alábbi adatokkal tehető meg: 
 
Kedvezményezett: Szomatex Bt. 
Bankfiók: Erste Bank 11618003-01835800-18000000 
 
Közleményben kérjük megadni a számla sorszámát, amit a számlán a Vevő adatai 
alatt talál a fejlécben a jobbszélen! 
 
A fizetés az alábbi módok valamelyikével tehető meg: 
 
- Átutalás, akár az Ön bankjának internetes felületén, vagy az Ön bankjában átutalási 
megbízással. 
- Befizetés közvetlenül egy Önhöz közeli Erste bankfiókban 
 
A számla megnyitásához Adobe Acrobat Reader program szükséges mely a 
http://get.adobe.com/reader/  oldalról ingyenesen letölthető. 
 
Üdvözlettel: 
Szomatex Bt. 
Telefon: 06-94/334-721 
Mobil: 06-30/45-33-225 
Fax: 06-94/323-043 
e-mail: szamla@webbiztonsag.hu 
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