


Είμαστε η μοναδική και εξειδικευμένη εταιρεία στην 
Ελλάδα πάνω στην συλλογή και την αξιοποίηση ανοικτών 
πληροφοριών.

To ATLAS OSINT PLATFORM είναι μια πλατφόρμα 
βασισμένη στο Artificial Intelligence και σκοπό έχει να 
βοηθήσει τους ερευνητές, αναλυτές, ειδικούς 
κυβερνοασφάλειας, ομάδες CERT στις έρευνες τους.

Η πλατφόρμα μέσα περΗ πλατφόρμα μέσα περιλαμβάνει όλα τα τελευταία 
εργαλεία OSINT που υπάρχουν, δικά μας custom εργαλεία 
με κύριο αντικείμενο την εξόρυξη δεδομένων και 
εκατοντάδες πηγές συλλογής 
δεδομένων – πληροφοριών.

∆∆ιαθέτουμε πάνω από 14TB βάσεις ανοικτών δεδομένων 
για την μέγιστη και βαθύτερη αναζήτηση των 
πληροφοριών.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Αναγνώριση 
προσώπου, 
αναζήτηση με 

όνομα, ψευδώνυμο, 
τοποθεσία, email 
και αριθμό 
τηλεφώνου.

∆ιευρυμένα 
στοιχεία χρήστη 
από Facebook, 

LinkedIn, Twitter και 
Instagram.

Ιστορικό των 
συνδέσεων όλων 
των ατόμων με 
βάση τις 

δραστηριότητές 
του στα κοινωνικά 

δίκτυα.

Τα αποτελέσματα 
όλης της έρευνας 
εξάγονται σε 
έγγραφο PDF.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ / CRIMINAL INVESTIGATIONS

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:



ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ / CYBERCRIME AND THREAT INTELLIGENCE



Εντοπισμός εταιρικών πληροφοριών 
που έχουν διαρρεύσει
Έρευνα πνευματικής ιδιοκτησίας

Έρευνες ψηφιακού εγκλήματος

Οικονομικές απάτες
Ανάλυση απειλών
Εντοπισμός πληροφοριών στο Dark Web

Έρευνα απάτης μέσω κρυπτονομισμάτων

Εντοπισμός και ανάλυση Fake News
Έρευνα εγκλήματος (trafficking)
Ποινικές έρευνες



Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ:

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΦΗΜΗ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΦΗΜΗΣ 
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΩΝ (VIP)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΪΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ



ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
Ισπανικό λόττο

Απάτες με πιστωτικές κάρτες

Phishing προσωπικών στοιχείων

Πυραμιδικά συστήματα εργασίας

Απάτες 419 ή Νιγηριανές απάτες

Spamming - Scamming

PharmingPharming

Έρευνες απάλειψης χρέους



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να εμπιστευτούν 
την πλατφόρμα ATLAS κατά τη διάρκεια των 
ερευνών τους για να εντοπίσουν σημεία 
ενδιαφέροντος και κρυφές συνδέσεις σε 
υποθέσεις.

Τα τμήματα ανθρώπινου χρησιμοποιώντας 
την πλατφόρμα ATLAS μπορούν να 
διενέργείσουν ελέγχους για τα ιστορικά των 
υποψηφίων και την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εργαζομένων.

ΜΜΕ / ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η πλατφόρμα ATLAS μπορεί να εντοπίσει 
διαρροές πληροφοριών, κινδύνων εμπορικών 
σημάτων, παραπτώματα εργαζομένων και 
πολλά άλλα.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου 
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ATLAS 
μπορούν να εντοπίσουν εγκληματίες και να 
εξερευνήοσυν τις διασυνδέσεις τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να εμπιστευτούν 
την πλατφόρμα ATLAS κατά τη διάρκεια των 
ερευνών τους για να εντοπίσουν σημεία 
ενδιαφέροντος και κρυφές συνδέσεις σε 
υποθέσεις.

Τα τμήματα ανθρώπινου χρησιμοποιώντας 
την πλατφόρμα ATLAS μπορούν να 
διενέργείσουν ελέγχους για τα ιστορικά των 
υποψηφίων και την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εργαζομένων.

ΜΜΕ / ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η πλατφόρμα ATLAS μπορεί να εντοπίσει 
διαρροές πληροφοριών, κινδύνων εμπορικών 
σημάτων, παραπτώματα εργαζομένων και 
πολλά άλλα.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου 
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ATLAS 
μπορούν να εντοπίσουν εγκληματίες και να 
εξερευνήοσυν τις διασυνδέσεις τους.




