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Inleiding

Bestandsanalyse stelt u in staat om een uitvoerbaar bestand te uploaden naar een omgeving waar
het in een wachtrij geplaatst wordt die automatisch wordt uitgevoerd en geanalyseerd. De
resultaten worden vervolgens aan alle FireAMP-gebruikers ter beschikking gesteld. Op de pagina
File Analysis kunt u ook naar SHA-256 van een uitvoerbaar bestand zoeken om te weten te
komen of het bestand al geanalyseerd is.  Als het bestand is geanalyseerd, is het analyserapport
beschikbaar en kan het door elke gebruiker worden bekeken.

Bestand uploaden voor analyse

1. Navigeer naar de pagina Bestandsanalyse. Klik op het menu Analyse en selecteer vervolgens
Bestandsanalyse.

2. Op de pagina Bestandsanalyse kunt u de SHA-256 of de naam van het bestand opgeven die u
wilt analyseren.



3. Als er een analyse bestaat voor de ingevoerde SHA-256, kunt u de analyestatus en het rapport
zien.

4. Als het bestand niet eerder is geanalyseerd, kunt u uw bestand ter analyse indienen. Klik op
Bestand voor analyse indienen om een bestand te uploaden, blader naar het bestand dat u wilt
uploaden en klik op de knop Upload.

Opmerking: De limiet voor het uploaden van bestanden is 20 megabytes.

Een rapport over bestandsanalyse weergeven



   

Nadat een bestand is geüpload, duurt het ongeveer 30 tot 60 minuten voordat de analyse wordt
voltooid, afhankelijk van het bestandstype en de lading op de zandbak.

U kunt een rapport voor voltooide analyse bekijken door op de knop Rapport te klikken.

Wanneer een bestandsanalyse wordt uitgevoerd, kunt u de Voortgangsstatus zien zoals
hieronder. Zodra de analyse is voltooid, wordt de knop Rapport beschikbaar.

Ondersteunde bestanden voor bestandsanalyse

De zandbak van de Bestandsanalyse ondersteunt de volgende toepassingen:

PDF●

FLV●

HLP●

JAR●

MDB●

RTF●

ZO●

WRI●

XLW●

Microsoft EXE●

MS Office-bestanden●
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