Snadno použitelný a dostupný USB 3.0 flash disk

iStorage datAshur Personal2® , zabezpečený flash disk a určený ke každodennímu použití, využívá přístup chráněný pomocí PIN a hardwarovým šifrováním.

Flash disk datAshur Personal2 nabízí klid na duši při ochraně citlivých
dat za přijatelnou cenu. Při využití přístupu na bázi PIN s 256bitovým
hardwarovým šifrováním využívaným pro armádní účely XTS-AES nabízí datAshur Personal2 kompletní zabezpeční dat a 100% ochranu.

Jednotka datAshur Personal2 chrání data, která nechcete, aby viděl někdo jiný, počínaje rodinnými
fotografiemi až po údaje citlivější povahy, takže se nikdy nebudete mít strach, že se soukromé nebo
firemní soubory dostanou do nepovolaných rukou!

Jednotka datAshur Personal2 obsahuje dobíjecí baterii, která umožňuje uživateli zadat PIN o délce
7-15 znaků pomocí klávesnice před připojením jednotky k portu USB. Všechna data přenesená do
datAshur Personal2 jsou šifrována v reálném čase pomocí vestavěného hardwarového šifrovacího
systému a jsou chráněna před neoprávněným přístupem i v případě ztráty nebo krádeže datAshur
Personal2.

Jednotka datAshur Personal2 se automaticky uzamkne při odpojení od hostitelského počítače nebo
při odpojení napájení USB portu, funguje ihned po vybalení z krabice a nevyžaduje instalaci žádného
softwaru nebo ovladačů.
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USB 3.0 - Rychlosti čtení/zápisu - 116 MB/s čtení – 43 MB/s zápis

Proč vybrat datAshur Personal2?

Věděli jste, že se každý rok ztratí nebo zcizí milióny externích datových
pamětí a že toto číslo stoupá? Přemýšleli jste již někdy o dopadu ztráty
vaší nešifrované jednotky USB? Vaše data budou vydána v milost nebo
nemilost toho, kdo se jich zmocní. Ztráta důvěrných dat může mít zničující
vliv jak na organizaci, tak i zákazníky. Může mít za následek uvalení vysoké pokuty, pokles zakázek, nepříjemnosti, ztráty pracovních míst a nepříznivý zájem médií.

Validovaný šifrovací algoritmus FIPS PUB 197

256bitové hardwarové šifrování XTS-AES vojenské úrovně v reálném
čase
Nevyžaduje se software ani ovladače – 100% hardwarové šifrování

Nezávislé na operačním systému a platformě – kompatibilní s Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, tenkými klienty a vestavěnými
systémy.

Nařízení o obecné ochraně dat (GDPR)
Nebude trvat dlouho, kdy v květnu 2018 vstoupí v platnost zákon GDPR,
který budou muset podniky a organizace dodržovat nebo budou čelit pokutám až 4 % jejich ročního globálního obratu nebo 20 000 000 EUR podle
toho, co je větší! Chystaná legislativa bude vyžadovat, aby každý, kdo
uchovává údaje o občanech EU, implementoval adekvátní bezpečnostní
opatření na ochranu dat před ztrátou nebo krádeží.

Časová prodleva zámku – k uzamčení dojde po uplynutí předem stanoveného času
Automatický zámek

Pouze ke čtení (ochrana proti zápisu) & režim čtení/zápis
Obranný mechanismus proti útoku brutální silou

Šifrovací parametry chráněné klíčováním SHA-256

Aktivované pomocí PIN se 7-15 číslicemi – alfanumerická klávesnice
využívá zapamatovatelné číslo nebo slovo vašeho PIN
Podporuje nezávislá PIN správce a uživatele Reset jednotky vymaže
všechna data a umožní obnovení použití klávesnice odolné proti opotřebení
Odolné proti neoprávněné manipulaci

Imunitní škodlivým USB

Kapacity 8, 16, 32 & 64 GB
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Kompatibilní s

Jednotka iStorage datAshur Personal2 vás před tím vším ochrání.

Požádejte o 30denní test zdarma

30
DNŮ

Výrobky iStorage najdou uplatnění v orgánech vlády, na ministerstvu obrany, ve vzdělávacích organizacích, místních samosprávách/státních vládách, energetických a infrastrukturních společnostech, finančních
institucích, ale i v bezpočtu předních nadnárodních společností.
Chcete-li vědět, proč takové organizace a společnosti důvěřují iStorage
při práci s cennými a citlivými daty, vyžádejte si od iStorage možnost nezávazného bezplatného vyzkoušení.
Zašlete nám e-mail na evaluation@istorage-uk.com nebo volejte na
+44 (0) 20 8991 6260 a vyžádejte si 30denní bezplatné vyzkoušení.

Technické specifikace
Kapacita

8 GB, 16 GB, 32 GB & 64 GB

Rozměry (Š, H, V) s víčkem

83 mm x 17,4 mm x 9,5 mm

Rychlost

Rozměry (Š, H, V) bez víčka
Hmotnost

116 MB/s čtení – 43 MB/s zápis
77,5 mm x 17,4 mm x 9,5 mm
13,7 gramů

Validace FIPS PUB 197, FCC CE, ROHS, WEEE, certifikace podle C-Tick / RCM

Schválení
Rozhraní

USB 3.0 - kompatibilní s USB 2.0/1.1

Hardware

USB 3.0 disk aktivovaný s využitím PIN.

Kompatibilita s operačním systémem

Windows, Mac, Linux, tencí klienti, Android & vestavěné systémy

Záruka

3 let

Hardwarové šifrování dat
Číslo dílu iStorage

XTS-AES 256-bitový režim | 256-bitový klíč
IS-DL-DAP3-B-XXX

Jednoduché použití:

Uživatelské přizpůsobení
Jednotku datAshur Personal2 je možné nyní přizpůsobit řadou
různých způsobů, které plní vaše individuální nebo firemní potřeby.

Krok č. 1: Zadejte PIN

Leptání laserem
Název a/nebo logo společnosti a/nebo jiná sdělení na kartáčovaném hliníkovém plechu.
Branding datAshur Personal2
U jednotky datAshur Personal2 je možné kompletně pozměnit značku tak, aby odrážela
individuální identitu společnosti; platí požadavek na minimální objednané množství.
Předem naprogramovaná PIN
Můžeme vám nabídnout výrobek iStorage s vaším vlastním jedinečným PIN
uživatele/správce, který již bude předem naprogramovaný do jednotky a bude odpovídat
vašim zásadám tvorby hesla.

Krok č. 2: Zasuňte a začněte používat

Krok č. 3: Uzamkněte odpojením

Software
Na jakoukoliv jednotku iStorage vám můžeme předem nainstalovat software, přenosné
aplikace a nakopírovat soubory tak, aby byla jednotka ihned k použití.
Barvy
Jednotka datAshur Personal2 je k dispozici v široké řadě barev. Platí požadavek na minimální objednané množství.
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto odkazu:
https://istorage-uk.com/product/datashur-personal2

Řada výrobků iStorage

Inovativní řešení zabezpečení dat

ClevX, LLC
patents
pending

iStorage datAshur Personal2 vyvíjí a vyrábí
společnost iStorage Limited a vychází z technologie DataLock® , jejíž licenci poskytla společnost ClevX, LLC
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