
 

 

 

 

Traka Software –  

en sikker og fremtidsrettet løsning 
 

Traka Ltd som et Programvarehus  

• 6+ EGNE utviklere 

• Plattformer utviklet og eid av Traka Ltd, benytter ikke personell utenfra 

• Fullstendig kontroll med programvare koden og kan supportere vår plattform raskt 

og effektivt 

 

Traka leder an i bransjen…. 
• Enestående funksjonalitet 

• Kryptert I henhold til AES256 

• Skalerbarhet, sikkerhet og fleksibilitet for alle applikasjoner 

• Velprøvd Enterprise klasse plattform 

• Arbeider tett sammen med globale kundenettverk og partnere på tvers av 
majoriteten av markedssektorene.  Dette sikrer bredde og dybde I Traka løsningene, 
som kundene virkelig etterspør 

• Strategiske allianser med betydelige og viktige teknologi partnere ( ACS /PSIM ) 
 

 

For fremtiden…. 
• Fokuserer på forskning og utvikling for å levere løsninger basert på hva markedet 

etterspør (Skybasert/ Data sikkerhet/ Rapportering) 

• Leverer en sikker programvare plattform ved å ha et EGET Traka Team for anti-
penetration testing og testing hos større kunder I henhold til  OWASP (Open Web 
Application Security Project) Top 10 retningslinjer  

• Utvikler en arkitektur som sikrer at produktet forblir oppdatert og relevant i årene 
som kommer 

 

Sikkerhet…. 
• Benytter en integrert plattform for å utføre sikkerhets testing av WEB applikasjoner         

( PORTSWIGGER Web Security ) 

• Kontinuerlig manuell testing av eget Traka team som benytter et lang rekke 
håndplukkede metoder for å forsøke å trenge inn i vår programvare 

• Skanne verktøy som kan aksessere komplekse teknologier, for eksempel SOAP / 
WSDL / XML / JSON, for å nevne noen få 

• Verktøy for å søke etter, angripe og identifisere sårbarheter I standard WEB 
applikasjoner.  På samme måte som en hacker utenfra ville gjort det 

• Sikkerhets gjennomgang på .net applikasjonen 

  



 

 

 

 

 

Kommunikasjon og forbindelse…. 
• Fokusert på hastighet og skalerbarehet ( RTUS ) 

• 1000’s av systemer koblet opp mot en Traka WEB applikasjon  

• Sikker kommunikasjon  

• Et stort antall testede integrasjonsmoduler er tilgjengelige 
 

 

Sikkerhets egenskaper og funksjoner…. 
• Secure Web Front End (HTTPS) 

• Passord & PIN data kryptering 
• Sikker kommunikasjon mellom komponentene (Transport Layer Security and 

Message Security) 
• Web Front End testet I henhold til Open Web Application Security Project (OWASP) 

topp 10 standarder 
• API’s testet I henhold til Open Web Application Security Project (OWASP) topp 10 

standarder 
• Jevnlig intern inntrengnings testing ved bruk av markedsledende test verktøy 
• Jevnlig inntrengnings testing utføres av våre kunder (Facebook, Google, VISA, Exxon 

Mobile etc.) 
• Støtte for Web Front End SSL sertifikater levert av våre kunder 

 

 

Forbedringer som kommer…. 
• Flere sikre nivåer av kryptering og hashing 
• Oppgradering av Transport Layer Security (TLS1.0 to TLS1.2) – Traka Web v3.1 
• Signering av Traka Touch applikasjonen 
• Støtte i produktet for SSL sertifikater levert av kunden 

 

 

Om Traka 
Kjent som en ledende global leverandør av innovative nøkkel- og verdihåndterings systemer. 

Benytter de nyeste teknologiene og løsningene for å ta vare på din bedrifts viktigste verdier.  

Traka’s visjon er å bli det mest innovative selskapet I dette markedet, og samtidig levere driftssikre, 

pålitelige og verdiskapende systemer, til våre kunder.  

Eid av ASSA ABLOY, som opererer i fler enn 43 land verden over, og med 44.000 ansatte globalt, er 

Traka Ltd I stand til å gi våre kunder trygghet for at vi vil være en langsiktig partner. 

 


