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CryptoAG–vášideálnípartnerprozabezpečení

CryptoAG–založenoprůkopníkem
v oboru šifrování Borisem Hageli
nemvešvýcarskémZuguroku1952
–jeprávněaekonomickynezávislá
švýcarská společnost. Naše ob
chodní umístění ve Švýcarsku ne
podléhá vývozním omezením sil
ných šifrovacích technologií ani
vládnímu dohledu nebo povinnosti
pro uložení klíčů. Jinými slovy, kla
demedůraznaVašebezpečíipřes
nášvýběrobchodníhoumístění.

Zákaznícipocelémsvětě

Každý jednotlivý uživatel informač
ních a komunikačních technologií
má své specifické požadavky
ohledně zabezpečení a technolo
gie.AždoposudCryptoAGvytvořil
a vyrobil bezpečnostní systémy
vevícenež130zemích,vždyseza
měřením na navázání dlouhodobé
spolupráce. Pravděpodobně nee
xistuje uživatelský scénář, který by
CryptoAGnebyloschopnévyřešit.

Naše hlavní klientela se skládá
ze státních správ, zahraničních mi
nisterstev a diplomatických misí,
ministerstevvnitraapolicejníchsta
nic, ozbrojených sil na zemi, moři
avevzduchuaostatníchvládních
inevládníchorganizací.

Vše co potřebujete pro bezpečné
řízeníinformací

Pokud potřebujete řešení zabezpe
čení optimálně sladit s vaším ope
račnímprogramemabezpečnostní
politikou, budete těžko hledat již
předpřipravené zabezpečovací
produkty.Budetesemusetpravdě
podobně spoléhat na individuálně
navržená naplánovaní a zavedení
technologie, která vám dovolí při
způsobit šifrovací a operační prvky
vašimuživatelskýmpotřebáma zís
katsamosprávu.Nakonec jste jedi
ní, kdo jsou zasvěceni do bezpeč
nostních prvků a vašich programo
výchoperací.

Nejlepšířešeníprovás

SCryptoAGjakovašímpartnerem,
můžeteuskutečnitvášbezpečnost
ní projekt účinně a v mezích roz
počtu bez rizik. Podle dostupných
nejmodernějších technologických
řešení poskytujeme úplné služby
aúplnousprávuprojektu,takžesys
témyprovásvytvořenébudouuži
vatelskypříjemné.

Po celou dobu životnosti vašeho
systému, vám poskytneme podpo
ru, abychom zaručili samosprávu
avysokoudostupnostnavšechuži
vatelskýchprostředích.

Zásadní problémy, na které se za
měřujetepřivašíkaždodennípráci,
jsou stejné,na jakésezaměřujeme
my při našem hledání nejlepších
řešení,abychomuspokojilivašepo
třeby.
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SlužbyCryptoAG

Zabezpečeníinformacíjevždypro
váděnojakopřizpůsobivýprogram,
takžemůžeteurčovatoblastislužeb
založenýchnavašichvlastníchpo
žadavcíchaplánech.Vportfoliuje
pětřaddostupnýchslužeb:

Konzultačníslužby

Experti analyzují situaci vašeho ko
munikačního systému a průběhu
práce a doporučí způsob rozvoje
jejich efektivity, výkonu nebo stup
ně zabezpečení. Tato doporučení
mohou být použita interně, aby
oprávnilavašeinvestičnírozhodnutí
apodpořilavašitvorburozpočtu.

Realizačníslužby

Tyto podpůrné služby začínají již
u počáteční myšlenky a rozšiřují se
dopředánízabezpečovacíhoinfor
mačního dozoru a komunikačního
systému.Přidělenýmanažerprojek
tu vystupuje jako jediný bod kon
taktu a perfektně koordinuje vývoj
práce s vašimi vlastními experty.

Máte záruku, že váš systém bude
hotovvčasvrámcirozpočtuabu
deplněvyhovovatvašimtechnolo
gickýmazabezpečovacímcílům.

Vzdělávacíslužby

CryptoAGmáužpodesetiletízříze
nu svou vlastní Crypto Akademii.
Tato instituce obdržela Premium
Class ohodnocení od International
Training Centre Rating Organisati
on.Vašivlastníexpertibudouvyba
veni praktickými dovednostmi a
znalostmi,kterépotřebují k zajištění
nezávisléhooperačníhosystému.

Službyoperačnípodpory

Kdykoliv vaši experti budou čelit
zásadním problémům, které jdou
nad rámec standardních postupů,
náš centrální kontaktní bod vám
poskytne jakoukoliv požadovanou
podporu. Zkušení inženýři vám po
radí a doporučí jak dostat systém
zpětrychleonlinenebozařídídoru
čenínáhradníchčástí.

Životnícyklusvedeníslužeb

Systémy, které plánovaně mají být
nepřetržitědostupné,musíbýtpra
videlněkontroloványaaktualizová
nypokudjdenapříkladozabezpe
čovací cíle, systémové konfigura
ce, migrace, logistické procesy,
pracovní odbornost, softwarovou
nebo hardwarovou modernizaci.
Toto úsilí prodlouží životnost služby
systému a optimálně ochrání vaše
investice.
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PřizpůsobenéřešeníodCryptoAG

Technologie a šifrování Crypto AG
je odzkoušena a otestována praxí.
Realizujeme velké množství řešení
zabezpečenípocelémsvětě,aby
chompokryliširokýrozsahscénářů.

Řešeníprovšechnypotřeby

Zabezpečovací řešení Crypto AG
je rozvinuto pro všechny běžné in
formační a komunikační technolo
gie. To znamená, že naše rozpětí
pokrývářešeníproIPaplikacejako
VoiceoverIPproklasickéPSTNapli
kace, p ro všechny běžné
(širokopásmové) síťové technolo
gie,aprorádiovéasatelitníkomu
nikace. Pokud se stanete zákazní
kemCryptaAG,budetemociefek
tivně realizovat všechny zabezpe
čovací projekty s profesionálními a
udržitelnýmivýsledkyvevšechběž
ných sítích a pro všechny uživatel
skéscénáře.





Všeodjedinéspolečnosti

Efektivní systémy by měly zaručit
maximumbezpečnostníchstandar
důatakébýtjednoduchéproprá
ci uživatelů. Propojení kombinace
hardwarů a softwarů jsou jediným
způsobem jak tohoto cíle dosáh
nout.

Jsme schopni vyvinout, vyrobit a
testovat všechny komponenty tý
kající se zabezpečení v rámci naší
společnostidíkynašemupersonálu,
který se skládá z 300 kvalifikova
ných a motivovaných zaměstnan
ců včetně vědců, kryptologů a in
ženýrů. Crypto AG je certifikováno
podle mezinárodních standardů
provšechnypříslušnésystémykvali
tyamanagementu.







Absolutněnejmodernější

Naševnitropodnikovéodděleníroz
voje pracuje na špičce technolo
gického pokroku. To znamená, že
systémy zabezpečení nesoucí
značku Crypto jsou v současnosti
nanejvyššíúrovni,pokudjdeopro
vedení a bezpečnostní standardy.
Čerpáním z našich zkušeností vám
umožňujeme realizovat exkluzivní
filozofii koncového zabezpečení
pro různésítěaaplikace.Moderni
zacevásudržujev souladu sevše
mihlavnímitechnologickýmipokro
ky, ke kterým dojde a zajistí stálou
součinnost.Vyvarujetesemezerám
vzabezpečenívašichinformačních
toků, zatímco také snížíte provozní
náklady.

Následující stránky vám poskytnou souhrn portfolia služeb a řešení
Crypto AG. Setkání s našimi partnery je nejjednodušší způsob zjistit,
jakCryptoAGmůžeuspokojitvašeindividuálníbezpečnostnípotřeby.
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JedinečnábezpečnostnístrukturaCryptoAG

CryptoAGsevždyujišťuje,ževaše
důvěrné informace jsou chráněny
proti neautorizovaným přístupům,
pomocí nejmodernějších dostup
ných šifrovacích prostředků. Tento
cílseneustáleproplétáfilozofiícelé
společnosti.

Našebezpečnostnístruktura

Srdcem naší zabezpečovací filozo
fie je naše Bezpečnostní Struktura,
která je jediná svého druhu a je
rozvíjenapodesetiletí.

Individuální tajné algoritmické zá
klady tvoří základy bezpečnostní
strukturyajsoupoužíványjenvámi.
Jako zákazník můžete kdykoliv
upravovat tyto základy a převzít
výhradní kontrolu nad řešením va
šeho individuálního zabezpečení.
To znamená, že budete nezávislí
na vašem dodavateli Crypto AG.
Šifrovacíprocesyvkaždéčástivaší
počítačové sítě běží v odděleném
hardwarovém bezpečnostním mo
dulu odolném proti manipulaci.
Vaše zabezpečená data a klíče

jsou přístupná jen v modulu
(šifrovanéformě)atudížnejsoupří
stupná v čistém textu nikomu jiné
mu. Navíc vám nabízíme kontrolu
přijetí šifer  Acceptance Cipher
Check (ACC), jedinečný nástroj,
který vám dovoluje kdykoliv spustit
systematické přezkoumání všech
bezpečnostních funkcí ve vašem
řešení.

Centralizovaný management za
bezpečení

Účinný v každodenním šifrování,
uživatelsky jednoduchý bezpeč
nostní a klíčový systém manage
mentu vám umožňuje plné užívání
díky flexibilitě této struktury. Tento
systém pracuje nepřerušovaně
s vaším vlastním síťovým manage
mentem. Váš operační program
azabezpečovacímetodydostáva
jípoceloudobuoptimálnípodpo
ru.Dokonce,ikdyžsezměnídůleži
té faktory ve vašem operačním
prostředí.



Prostředkyvzdálenéhopřístupu

Prostředky vzdáleného přístupu
vám dovolují přístup na jednotky
síťovýchšifervzdáleněodcentrální
ho umístnění, tím zjednoduší práci
v řízení síťových konfigurací a opti
malizují operační přístupnost vaší
sítě.

PřehledPortfolioCryptoAGstrana

Vášideálnípartnervzabezpečení2

Jedinečnábezpečnostnístruktura3

SlužbyCryptoAG   4

PřizpůsobenéřešeníodCryptoAG5
Řešení síťového zabezpečení: širokopás
movéšifrování   6
IT zabezpečovací řešení: IP VPN
šifrování    8

Řešeníkancelářskéhozabezpečení9
Řešeníradiovéhozabezpečení 10

Řešenísatelitníhozabezpečení 11

SecurityManagementCentre
andRemoteAccessDevice





6  

Řešenísíťovéhozabezpečení:širokopásmovéšifrování

Každá síťová technologie má svou
vlastní specifickousíluauspokojuje
jinépotřeby.Širokopásmovékomu
nikace jsou založeny na přenosu
médií jako optická vlákna, mikrovl
na,měďasatelitníspojení.

Ctypto AG poskytuje řešení zabez
pečení pro všechny běžné síťové
technologie, protokoly a šířky pás
ma. Všechna tato řešení mají spo
lečné dva rysy: zaručují maximum
bezpečnosti a neoslabují přenosy
(až do 10ti gigabitů za sekundu).
Konfigurace může být podle tech
nologie dvoubodová, vícebodová
nebo multikastová. Hranice pro sí
ťové rozměry v civilních nebo ar
mádníchaplikacích(C4ISTAR)nee
xistují.





Ethernetšifrování

Ethernet hraje klíčovou rol i
vefektivnímpřenosudatpřímood
místníchsítí(LAN)dosvětovýchširo
kopásmovýchsítí.Stoutotechnolo
gií jsoudatapřenášenazLANpřes
okruhyoptickýchvlákendometro
politní sítě (MAN) a z globální sítě
(WAN) beze změny protokolu. To
znamená, že Ethernet je schopný
přenosu jakékoli směsi běžných
aplikací současně.Ethernetmá tu
díž velký podíl na přenosu dat
vreálnémčaseproarmádníuživa
tele(vysocekontrolníC4ISTARsítě),
ministerstvavlády (velká směsapli
kací) nebo banky (stálá dostup
nost) stejně tak jako na začlenění
scénářůukládání.





SONET/SDHšifrování

SONET/SDH (Synchronní optická síť
nebo synchronní digitální hierar
chie) je technologií zkoušení a tes
továnípropřenosširokopásmových
datpřesoptickésítě.Zaručujekva
lituslužebaumožňujerychlépřidá
nínebopokles tokůdatmezihlav
nímiavedlejšímisítěmi.SONET/SDH
je obzvláště vhodný pro hlavní sítě
provozované veřejnými správami,
armádou a soukromými společ
nostmijakobankyafinančníinstitu
ce.

Našeširokopásmováhvězda
EthernetEncryptionHC8555

 10 Gbit/s šifrování v režimu obousměrného přenosu
dat

 Lehkézapojeníaminimálníúdržba
 Plugandplayzapojení
 Všechny přenášené služby/ aplikace (hlasové, dato

vé,video)jsouzašifrované
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Širokopásmovéšifrování

PDHŠifrování

PDH (plesiochronní digitální hierar
chie) je klasická standardizovaná
technika pro přenos a slučování
tokudat.PDHmůžebýtpoužitove
spojení s běžnými přenosovými
technologiemi, například měděné
spojení, mikrovlnné spojení nebo
satelitníspojení.













Šifrovánívysíláníobrazu

Vysílání obrazu je spolehlivá síťová
technologie založená na balících
dat a je používána zejména pro
WAN aplikace. Jeho zvláštní výho
dou je, žezefektivňujepoužitívlno
vého rozsahu. Vysílání obrazu je
tudíž často používáno v satelitní
komunikaci(VSAT).FRjetakéefek
tivnípokudse jednáozabezpeče
ní.VašeFRdatovébalíkyjsouzašif
rovány(vOSILayer4)takžemůžete
chránit všechny vaše přenášené
aplikace automaticky a spolehlivě
navyššíchúrovních.





Paměťovéšifrovacířešení

Sítě paměťové oblasti (SAN), které
sepoužívajívdatovýchstřediscích,
centrech pro havarijní obnovu ne
bostřediscíchzálohovánídatnebo
při spojení těchto středisek se ob
vyklevyužívátechnologieFibreka
nálu(FC),nebovposlednídobě,FC
přes Ethernetovou technologii.
Crypto AG navrhuje individuální
škálovitépaměťové šifrovací řešení
(aždo10Gb)sminimálnímičekací
midobamiamaximálnídostupnos
tí,abypřenášenádatanebylapří
stupnátřetímskupinám.

EthernetEncryption
HC8550100MMultipoint

EthernetEncryption
HC84401G

EthernetEncryption
HC85521GMultipoint

FrameRelayEncryption
HC7110

PHDEncryption
HC84xxFamily

PHDEncryption
HC8420FractionalE1

SONET/SDHEncryption
HC8441STM1

SONET/SDHEncryption
HC8544STM4,HC8545
STM16HC8546STM64
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IPVPNŠifrování

VPN (virtuální soukromá síť) je ko
munikační proces, který si zajistil
celosvětové použití v souvislosti
s internetem. Technicky vzato je IP
VPNzaloženonaInternetovémpro
tokolu (IP). Přes své jméno není IP
omezeno jenna internet.Může ta
ké přenášet data jinými síťovými
technologiemi. Mezi VPN a přeno
sovousítí senevyměňují žádnáda
ta.Poceloudobuzůstávázajištěna
důvěrnost, integrita a autentičnost
vašichinformací.

Zabezpečenívtunelovémrežimu

Jednotky šifrování IPVPN od Cryp
taAGpracujívprotokolutunelové

ho programu. Vysoce zabezpeče
ná metoda, která také šifruje pů
vodní IP rozdělovač, takže identita
odesílatele a příjemce zůstává ne
viditelná.

IPkdekoliv

Z tohoto portfolia si můžete vybrat
ideální typ pro každý požadovaný
druhpásmaaždo100Mbit/snebo
250virtuálníchtunelů.Mimonepře
nosných částí pro zavedení přímo
do infrastruktury poskytuje Crypto
AG také přenosné nebo příruční
typy. Univerzální IP šifrovací pro
gramproarmádníC4ISTARscénáře
poskytuje podporu obzvláště pro

dvoubodové zapojení hlavních a
krajníchsíťovýchčástí,čímžčiníob
vyklé rozlišení mezi strategickými a
klasickými komunikacemi zastara
lým.

IP VPN řešení zabezpečení od
Crypta AG má schopnost trojího
přehrávání (data, hlasu a videa),
cožhotakéčiníideálnímproVoice
over IP (VoIP) nebo Fax over IP
(VoIP)aplikace.

ITzabezpečovacířešení:IPVPNšifrování

CryptoEmissionProtected
WorkstationHC6950
 Kompletní řešení skládající sezPočítače,obrazovky,

tiskárny,scanneru,atd.probezemisníchod
 Použitelnévnejširšíchvariantáchprostředí
 Šifrování citlivých dat harddisku a šifrování souborů

propaměťamanagement
 Zabezpečení nejvyšší kvality proti neautorizovaným

přístupům
 BezpečnéIPVPNkomunikace

NašeIPVPNhvězda

SmallOfficeVersion
HC7805IPVPN

EnterpriseVersion
HC7825IPVPN

CryptoPCSecurity
HC6360IPVPN

MultiComRadio
EncryptionHC2650

BranchOfficeVersion
HC7825IPVPN
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CryptoEmissionProtected
WorkstationHC6950
 Kompletní řešení skládající se zPočítače,obrazov

ky,tiskárny,scanneru,atd.probezemisníchod
 Použitelnévnejširšíchvariantáchprostředí
 Šifrovánícitlivýchdatharddiskuašifrovánísouborů

propaměťamanagement
 Zabezpečenínejvyššíkvalityprotineautorizovaným

přístupům
 BezpečnéIPVPNkomunikace

Našekancelářskáhvězda
Řešeníkancelářskéhozabezpečení

Velkáčástkaždodenníchkancelář
skýchkomunikací jestálesměrová
na přes klasické PSTN aplikace
(analogové a ISDN telefony) a fa
xy.ZároveňpoužitíIPaplikacívzrůs
tá. Crypto AG poskytuje speciální
šifrovací řešení stejnětak jakozajiš
ťuje pracovní stanice, na kterých
můžebýtzapojenoIPVPNšifrování
jakopřídavnábezpečnostnífunkce
společněsmístnímzabezpečením.

TelefonníPSTNšifrování

Když s někým mluvíte po telefonu,
důvěrnost informací, které si sdělu
jete, není zaručena. Pro snížení rizi
kaposkytujeCryptoAGkompaktní

stolníjednotkuspraktickouinstalací
pomocí plugandplay. Tento sys
témzaručujekoncovéšifrováníme
zidvěmapříslušněvybavenýmijed
notkami, například také se Zabez
pečenímGSM,řešenímpromobilní
telefonyodCryptoAG.

Šifrovánífaxu

Dokonce i v tomto věku internetu
jsou faxy virtuálně nepřekonané,
když přijde na posílání dokumentů
právnězávaznýmzpůsobem.Cryp
toAGvámnabízíjednotkyšifrování
faxů v prvotřídní kvalitě s volbou
barev.



PCzabezpečení

Crypto PC Zabezpečení je počíta
čová karta, která poskytuje ucele
némístnízabezpečeníhardwaru.

Chráněnépracovnístanice

Tyto stanice jsoudostupnéveverzi
prostolnípočítačenebonáročnější
laptopverzipřizpůsobenéjakýmko
liv operačním podmínkám s tím
spojeným (například emisně chrá
něnépracovnístanicevbudovách
ambasád).

Řešeníkancelářskéhozabezpečení

PSTNEncryption
HC2203

SecureGSM
HC2423

FaxEncryption
HC4221

CryptoPCSecurity
HC6360

CryptoRuggedised
LaptopHC6835
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Řešeníradiovéhozabezpečení

V dnešní době radiové komunika
ce zaujímají místo v extrémně širo
kém frekvenčním rozpětí a
s odchylujícím se rozsahem, ope
račními programy a šířkami vlno
výchpásem.Čímvíceuniverzálníje
příslušnéřešeníradiovéhozabezpe
čení, tím více efektivně a ekono
micky bude pracovat. Nicméně
jsouscénáře,vekterýchjepožado
vánajednoducháfunkčnostzatvr
dých podmínek. Radiové šifrovací
staniceodCryptaAGposkytujípro
tyto scénáře optimální řešení a
prakticky také pro jakékoli jiné
představitelnéscénáře.





MultiComŠifrovacístanice

Vám nabízí ohromnou flexibilitu,
kterou můžete použít po hlasové,
datové a sdělovací aplikace
(například SAMMS, HF Messenger)
pro armádní a civilní scénáře pro
různá frekvenční pásma a pro
všechnyběžnétypyradií.Nejnověj
ší verze také může být zužitkována
vIPsítích.

Vícenásobnýobjemšifer

Je extrémně silná, pětikanálová
šifrovací stanice zaměřená na EU
ROCOMrozhraníspoužitímipřivel
misníženékvalitěpřenosu.



PolníterminálCrypto

Je kompletní pracovní stanice
s integrovaným modemem stejně
jako softwarem pro sdělovací a
textovézpracování.Jakořešenípro
vševjednom,jeideálníjakokomu
nikační základna pro organizace,
které pracují individuálně a samo
správně.

SECOS

Je armádní COMSEC a TRANSEC
zabezpečovací systém vyvinutý ve
spolupráci s Rohde a Schwarz pro
použití v letadlech, lodích, stálých
stanovištích a skupinách. Podporu
jehlasovéadatovéspojeníTDMA.

Řešeníradiovéhozabezpečení

MultiComRadiovéšifrování
HC2650:víceúčelováplatforma

 MultiRadio:spojenínarůznáradiaarozhraní
 Multiband (pracující v několika pásmech): mohou být

použityvšechnaběžnépásma
 Multiprotocol (více protokolový): kompatibilní

sarmádnímistandardyaprotokoly
 Multialgo: násobené algoritmy mohou být načteny pro

zajištěnísoučinnosti

NašeRadiováhvězda

MultilinkBulkEncryption
HC7550

SECOSAirboneRadio

CryptoFieldTerminal
HC6830





11  

Řešenísatelitníhozabezpečení

Satelitníkomunikacepocelémsvě
tězanízkécenyjednesmožnádíky
satelitním systémům jako VSAT, In
marsat/BGANa ThuaryaGSM/DSL/
IP, což učinilo dostupnými různé
přístupytechnologiíaprotokolů(IP,
ATM, FR, ISDN, PSTN, GSM). Satelity
umožňují komunikaci dokonce na
vzdálenýchplocháchbezpříslušné
infrastruktury. Crypto AG má ve
svém portfoliu vhodné šifrovací ře
šení, aby vyhovovalo jakýmkoliv
užívanýmaplikacím.

Rozmístitelné zabezpečovací sate
litnísystémy

Přednastavené krabice jsou zaba
leny se všemi individuálními sou
částmi jako satelitním terminálem,

šifrovací jednotkou, terminálem a
příslušenstvím. Jsou z velké části
předem propojené a nachystané
na cestu, takže uživatelé na nich
mohourychlezačítpracovat.

Telefonní/faxovésystémy

BGAN telefonní služby mohou být
použityprohlasovéafaxovékomu
nikace,přesnějakotradičníPSTN.

Kancelářskéklientskésystémy

Vhodné pro IP aplikace, jako e
mailapřenossouborůpřesvzdále
ný přístup do odpovídající infra
struktury,stejnětakjakoproaplika
ce v reálném čase jako VoIP, FoIP
nebovideo. Inmarsat/BGANaThu
arya DSL/IP jsou satelitní komuni

kační systémy dostupné za těchto
podmínek, ale pouze BGAN pod
porujeaplikacevreálnémčase.

Sdělovacísystémy

Síťově komunikovat je také možné
přes telefonní kanály nebo datové
služby. Na rozdíl od emailu, který
běží přes centrální servery, síťová
komunikacenevyžaduježádnýser
ver, ale místo toho pracuje přímo
mezi odesílatelem a příjemcem.
BGANneboThuaryaGSM jsou zde
možné satelitní komunikační systé
my.

Řešenísatelitníhozabezpečení

Umístitelnézabezpečovací
satelitnísystémy

 umístitelné v regionechbez dostatečné infrastruk
tury(napříkladpouště,oceány)

 šifrujevšechnyaplikace
 přednastavenéapředzapojenéřešení
 možnésíťověnezávisléoperace
 možnostnastavenípodlevašichspecifik

NašeSatComhvězda

CompactPhone CompactFax

ITOfficeRTComms
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Crypto AG – zůstat samostatný 

www.freedivision.com
www.crypto.ch 

Crypto  AG  je  váš  ideální  partner  pro  efektivní  
a bezpečné řízení informací. Jako právně a eko-
nomicky  nezávislá  švýcarská  společnost  nejsme
předmětem žádných vývozních omezení. 

Vyvíjíme, vyrábíme a realizujeme zabezpečovací 
řešení pro zákazníky přes 55 let. Nabízené balíčky 
obsahují  nejnovější  technologická  řešení  
a komplexní služby. Po celou dobu  životnosti va-
šeho systému vám poskytujeme podpůrné služby, 
abychom  zaručili  autonomní  operaci  a  vysokou 
dostupnost na jakékoliv stanici. 

Také  se  můžete  spolehnout  na  odbornost  
a  schopnosti  Crypta  AG  –  stejně  jako  naši  
zákazníci ve více než 130 zemích.

FreeDivision s.r.o.
U Pazderek 265/22

181 00  Praha 8 Bohnice

tel: +420 220 972 426

email: info@freedivision.com

www.freedivision.com

       
    

      
      

       

 

Požadavky a řešení 
Článek 32 GDPR  – Šifrování chrání před útoky: 

EgoSecure chrání zařízení pro uchovávání dat pomocí šifrování v cloudu, šifrování 
zařízení, složek, pevných disků, pošty, síťových složek atd.

Článek 34 GDPR  – Monitorování úniků nešifrovaných dat:  

EgoSecure sleduje přenosy dat pomocí modulu Audit. Platforma obsahuje 
předdefinovaný přehled nešifrovaných přenosů dat.

Články 25 a 32 GDPR  – Řízení přístupu privilegovaných uživatelů  

Řízení přístupu a řízení aplikací v systému EgoSecure zajišťuje, aby nikdo nemohl 
získat neoprávněný přístup k aplikacím, zařízením ani konkrétním typům souborů. 

Články 30 a 33 GDPR  – Monitorování a údaje pro audit   

Moduly Audit a Insight systému EgoSecure v reálném čase sledují datové 
přenosy. Určenému orgánu automaticky posílají upozornění na předem určená 
chování. 

EgoSecure – Jednoduché a snadné řešení 
Díky svému systému EgoSecure Data Protection je německá bezpečnostní firma EgoSecure již 
více než 10 let předním hráčem na poli inovací v oblasti komplexních řešení ochrany dat. Systém 
zajišťuje nejen soulad s aktuálními zákony a oborovými normami, ale stará se i o zabezpečení 
dat na všech koncových bodech v rámci veškerých podnikových procesů. EgoSecure je světově 
prvním výrobcem, který spojil analýzu dat a ochranné moduly do jednoho řešení. Obě části jsou 
úzce propojeny prostřednictvím společné instalace, databáze a konzole pro správu a mají 
jednotnou koncepci správy. To zaručuje rychlou instalaci a snadnou správu, ale i jednoduché 
školení uživatelů. To vše v souladu s naším sloganem „Zjednodušujeme složité věci“. 

FreeDivision s.r.o.
Rektorská 50/52

108 00 Praha 10, Česká republika

Telefon: +420 220 972 426

E-mail: info@freedivision.com 

Web: www.freedivision.com


