1344 Bit
DriveCrypt
Hard Disk Encryption

PROBLÉM
Skoro každý počítač obsahuje citlivé údaje ktoré musia byť chránené proti
neoprávnenému prístupu – bez ohľadu na to či to je korporátná a dôverná
správa ako napríklad manažment analýzy, výskumné výsledky alebo
súkromné súbory.

AWARDS
BEST OF 2006

Cenné, papierové dokumenty sú zvyčajne chránené v trezoroch proti
neoprávnenému prístupu. Avšak, aj elektronické dokumenty vyžadujú
systematické bezpečnostné opatrenia – najideálnejšie prostredníctvom riešení,
ktoré efektívne pracujú ako "elektronický" bezpečný trezor.
Medzinárodné pravidlá a právne záväzky regulujú ochranu osobných údajov.
Ak sú dôverné informácie prístupné, môže to mať za následok porušenie
povinnosti zachovávať mlčanlivosť, finančné straty, alebo súdny spor.

RIEŠENIE
DRIVECRYPT spoľahlivo a ľahko chráni všetky tajné informácie na
notebookoch a stolových počítačoch - 100% času, bez toho aby užívatelia
museli myslieť na bezpečnosť.
DRIVECRYPT dešifruje dáta automaticky pred tým, ako sú načítané do
pamäte. Keď sú dáta zapísané späť na pevný disk, sú automaticky znovu
šifrované.
Každá organizácia, od malej firmy až po veľké medzinárodné skupiny s
tisíckami užívateľov, môže účinne chrániť obchodné plány, zoznamy klientov
a oveľa viac s týmto produktom.

DRIVECRYPT je najviac flexibilný a bezpečný diskový šifrovací softvér na
trhu. DriveCrypt umožňuje vytváranie virtuálnych priečinkov alebo zašifrovať
celý diskový oddiel / disk. DriveCrypt šifruje akýkoľvek typ pamäťového
zariadenia, vrátane externých pevných diskov, CD, DVD a USB.
Tento softvér ponúka 11 šifrovacích algoritmov s maximálnym šifrovacim
kľúčom 1344 bitov. DriveCrypt ponúka skrytie dát v hudobných súboroch,
rovnako ako umožňuje vytvárať skryté priečinky, zatiaľ čo prístup sa vykonáva
pomocou hesla a / alebo externého USB tokenu, čipových kariet alebo
čítačkou odtlačkov prstov.
Už viac ako 4,5 milión užívateľov chráni svoje dáta s DriveCrypt, preto je
najpoužívanejší softvér na trhu.
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Oddielové Šifrovanie

1344 Bit, vojenské hard diskové šifrovanie použitím
najpoužívanejších a najlepších šifrovacích algoritmov, ako sú
AES, Blowfish, Tea 16, Tea 32, Des, Triple Des, Misty 1, alebo
Square.

DRIVECRYPT umožňuje šifrovanie celého pevného disku
oddielu, rovnako ako vytvorenie virtuálneho kontajnera
súborov, ktorý bude ukladať všetky šifrované informácie.

Neviditeľné priečinky

Skryť Dáta do Hudobných Súborov (wav)

DRIVECRYPT môže vytvorť neviditeľný disk v priečinku
alebo oddielu. Prostredníctvom hesla pre neviditeľný disk sa
dostanete k vášmu pracovnému priestoru.

Pomocou steganographickej funkcie DRIVECRYPT umožňuje
skryť všetky citlivé informácie do hudobných súborov. Len
autorizovaný užívatelia môžu pristupovať ku chráneným
informáciám, iný užívatelia budú vidieť len hudbu na počítači.

VLASTNOSTI
- ultra-silné 1344 bit šifrovanie
- šifrovanie kontajnerov a ostatných oddielov/ diskov
- vytvorenie neviditeľných kontajnerov / oddielov
- skrytie dát do hudobných súborov
- vylepšená ochrana hesla
- ochrana hesla proti sniffingu
- skryté neevidované šifrovanie
- užívateľské práva pre administrátorov
- ochranné mechanizmy proti útoku hrubou silou

Ochrana proti Sniffingu

DriveCrypt obsahuje špeciálne funkcie, ktoré
bránia heslá pred hackermi alebo trójskymi
koňmi, ako Back Orifice, SubSeven atď.

Čistenie Disku

DriveCrypt umožňuje bezpečné vymazanie
(prepísanie) voľného miesta na disku. To
zaisťuje, že zmazané súbory nebudú nikdy
obnovené pomocou špeciálnych diskových
nástrojov
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-

druhý užívateľský prístup
ochrana pre bezobslužné počítače
bezpečné mazanie diskov
zmena veľkosti šifrovacích diskov
žiadne zadné vrátka.

Ochranné Mechanizmy
“Brute Force” Útoky

DriveCrypt robí útoky proti šifrovaným zväzkom
oveľa ťažšie, ako iné bežné konkurencie tým, že
dokáže výrazne oddialiť tieto pokusy.

Externá Hardvérová Podpora

DriveCrypt môže byť použitý s externými
hardvérovými zariadeniami, ako sú odtlačky
prstov a čipové karty, čítačky, rovnako ako USB
tokeny. To umožňuje dvoj-úrovňové overenie

