Komt u in de krant bij verlies of diefstal van harde schijf, usb-stick of laptop?
Regelmatig duiken er in het nieuws berichten op van organisaties of
personen waarvan gevoelige gegevens zijn teruggevonden op verloren
schijven, usb-sticks of gestolen apparatuur.
Wilt u voorkomen dat u zo in het nieuws komt?
De oplossing: de DataLocker externe harde schijf!
Met de DataLocker externe harde schijf krijgt u de beschikking over
beveiligde, draagbare opslag met hoge capaciteit. De DataLocker is
beschikbaar met 320GB, 640GB en 1TB opslag.
In geval van verlies of diefstal van uw DataLocker kunt u er zeker van
zijn dat uw data veilig is. Nadat 9 keer een foutief wachtwoord is
ingevoerd wordt de ‘Self Destruct’ geactiveerd. Hierbij worden de
encryptiesleutels gewist, waardoor het niet meer mogelijk is de data op
de DataLocker te achterhalen.
De DataLocker bevat een gecertificeerde encryptiemodule die de
volledige schijf versleutelt. Gegevens worden ‘on the fly’ versleuteld. De
encryptiemodule gebruikt AES/CBC encryptie, de standaard voor
overheden en organisaties om hele schijven te versleutelen.
De DataLocker is volledig onafhankelijk van de hardware waaraan u de
DataLocker koppelt. De encryptiemodule belast de hardware niet en de
DataLocker is voorzien van een touchscreen met een roterend PIN
toetsenbord. U heeft geen drivers of aparte software nodig, u bedient
de DataLocker met menu’s op het touchscreen.
Voor deze en andere beveiligingsoplossingen, bel IdéActive ICT.
Eigenschap DataLocker
Lengte encryptiesleutel
Hardware based AES/CBC encryptie
Apart beheerderswachtwoord
Security policies
Self destruct mode
One touch data erase voor hergebruik
Wijzigend PIN toetsenbord
Geen software of drivers nodig
PC en MAC compatible
USB stroomkabel
Hardware-based USB malware bescherming
FIPS-197 certificatie
FIPS 140-2 certificatie
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Data Recovery
Harde schijf of andere opslag kapot
of niet meer leesbaar?
IdéActive herstelt uw gegevens.
Wat te doen in geval van
gegevensverlies
*blijf rustig, doe niets overhaast en
evalueer de situatie
*pas op met tools en utilities
*neem contact op met IdéActive

Andere beveiligingsoplossingen
*beveiligde, versleutelde USB-sticks
*volledig versleutelde laptops
*firewall en UTM implementaties

Data Disposal
Voer met uw computers, harde
schijven en opslagmedia niet ook
bedrijfsgegevens, gegevens van
klanten, cliënten en patiënten af.
IdéActive Data Disposal zorgt
ervoor dat uw harde schijven
worden gewist en/of vernietigd.
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