IndependenceKey
IndependenceKey Professional za posameznika
Podjetje Avteh d.o.o. zastopa rešitve podjetja Quantec, ki razvija izvirne in
učinkovite rešitve za prestrezanje zlorabe podatkov. Quantec je švicarsko podjetje
in išče stalne rešitve na področju varnosti in varnega šifriranja podatkov ter
pošiljanja.
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Šifriranje in dešifriranje
podatkov poteka
izključno v samem
ključu USB
IndependenceKey, nikoli
na računalniku.
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Ključ USB IndependenceKey je za
šifriranje opremljen s procesorjem ARM,
čipom TPM za avtentikacijo, šifrirnim
algoritmom AES 256, kriptografskim
generatorjem ključev, generatorjem
naključnih številk TRNG ipd. Je idealen
za zaščito podatkov v datotekah na diskih
ali v oblaku, pri posredovanju informacij tretjim osebam in pri
telefonskih pogovorih prek VoIP.
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 varnost in zaščita podatkov
 preprečuje nadzor in
prestrezanje podatkov
 šifrira in dešifrira podatke v
realnem času
 šifrira podatke, video ter avdio
posnetke
 šifriranje podatkov na serverju
 šifriranje podatkov v oblaku
 šifrirano pošiljanje podatkov
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Ključ USB IndependenceKey podjetja Quantec omogoča močno strojno šifriranje
podatkov na različnih medijih in pri povezovanju uporabnikov!
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IndependenceKey Enterprise Platform za podjetja
Ko boste morali organizirati in obdržati pod nadzorom več naprav IndependenceKey vašega
podjetja in vse komunikacije med kolegi (notranjimi in zunanjimi), IndependenceKey
Enterprise Platform ponuja vse, kar potrebujete, zaradi svoje neprimerljive ravni varnosti in
enostavnosti uporabe.
Potrebujete:


IndependenceKey Commander (CMDM), ki vam omogoča, da
ustvarite v svojem podjetju hierarhično varnostno infrastrukturo
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IndependenceKey Professional z nekaterimi dodatnimi funkcijami,
njegova posebnost je, da je v podrejenem položju IndependenceKey
Commanderju in se ga lahko upravlja in dodeljuje dostope

Zakaj torej potrebujemo IndependenceKey kot posameznik ali
podjetje?
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dnevno se povezujemo na internetno omrežje

Ker smo dnevno
izpostavljeni TVEGANJU in
KRAJI podatkov in tega NE
VEMO !

datoteke shranjujemo v oblak (Dropbox, Cloud)
pošiljamo elektronsko pošto s prilogo
uporaba Skype, telefonije VoIP
prenos podatkov na zunanjih diskih
prenos podatkov na USB ključkih
uporaba nezaščitenih prenosnih računalnikov
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Independencekey je prva prenosna kriptografska naprava na svetu.
strojnim
šifriranjem lahko šifriramo vse vrste datoteke (Excel, Word,…) ali audio ali video
posnetke, celo šifriranje telefonije VoIP(Skype,…) in je največja možna zaščita
uporabnika tako posameznika kot podjetja!
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