Gebruiksvriendelijke en betaalbare USB-stick
De iStorage datAshur Personal® is een USB-stick
bedient door middel van een pincode met
ingebouwde hardware versleuteling, ontworpen
voor dagelijks gebruik.
De datAshur Personal® biedt u gemoedsrust over de beveiliging
van gevoelige gegevens tegen een betaalbare prijs. Door gebruik
te maken van pincode toegang met militair niveau hardware
versleuteling (CBC-AES 256-bits), biedt de datAshur Personal®
volledige gegevensbeveiliging en garandeert 100% bescherming.
De datAshur Personal® beveiligt gegevens die u niet aan anderen wilt laten zien, van familiefoto's
tot bestanden van een meer gevoelige van aard, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat
uw persoonlijke of bedrijfsbestanden in verkeerde handen vallen!
De datAshur Personal® bevat een oplaadbare batterij waardoor de gebruiker een pincode van
7-15 cijfers op het geïntegreerde toetsenbord kan invoeren voordat de schijf aan een USB-poort
gekoppeld wordt. Alle overgezette data naar de datAshur Personal®, zal direct worden
gecodeerd met de ingebouwde hardware versleuteling en is beschermd tegen onbevoegde
toegang, zelfs als uw datAshur Personal® verloren of gestolen is.

Compatibel met:

De datAshur Personal® vergrendeld automatisch wanneer deze losgekoppeld wordt van de
computer of als de voeding naar de USB-poort wordt uitgeschakeld en werkt direct uit de
verpakking, vereist geen installatie van software of drivers.

U zult niet snel een veiligere USB-stick vinden, die zo gebruiksvriendelĳk is voor zo'n betaalbare prĳs!

Belangrijkste kenmerken

Waarom voor de datAshur Personal® kiezen?

FIPS PUB 197 Gevalideerd Coderingsalgoritme
Direct militair niveau hardware versleuteling
(CBC-AES 256-bits)
Geen software of drivers nodig

Wist u dat jaarlijks miljoenen externe data opslag apparaten verloren of
gestolen worden? En dit cijfer neemt voortdurend toe.
010101
011001
100101

100% hardware versleuteling
OS & Platform Onafhankelijk - compatibel met Windows,
Mac, Linux, Android, Thin Clients & Embedded Systems

Overheidsinstellingen wereldwijd zijn zeer duidelijk in het adviseren van
bedrijven en organisaties dat alle gegevens waar werknemers toegang
toe hebben, versleuteld worden. Gegevens die gecodeerd zijn en
verloren of gestolen worden, zijn niet kwetsbaar.

Verdedigingsmechanisme tegen geforceerd hacken
Crypto-parameters beschermd met SHA-256 hashing
Opstartbare schijf

Verlies van vertrouwelijke gegevens kan een desastreus effect hebben
op zowel bedrijven als consumenten. Het kan leiden tot een zware
boete, de ondergang van een bedrijf, verlegenheid, banenverlies en
negatieve aandacht in de media.

Alleen-lezen (beveiligd tegen schrijven)
7-15 cijfers geactiveerde pincode - alfanumeriek toetsenbord,
gebruik een goed te onthouden getal of woord voor uw pincode
Ondersteunt beheerders pincode en gebruiker
onafhankelijke pincodes
Schijf resetten vernietigt de gegevens om weer gebruik van
schijf te kunnen maken
Slijtagebestendig toetsenbord

Vraag een GRATIS 30-daagse evaluatie aan

30
DAGEN

Automatische vergrendeling
Personalisatie service beschikbaar
Capaciteit van 8, 16 en 32 GB
3 jaar garantie
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Heeft u ooit stil gestaan bij het effect van het verlies van uw niet
versleutelde USB-stick? Uw gegevens zijn overgeleverd aan de genade
van diegene die de stick gevonden heeft. Nieuwe en verbeterde
wetgeving is een wereldwijd probleem dat een sterke bescherming van
specifieke gegevenscategorieën vergt.
De meeste internationale databeschermings wetten eisen afdoende
bescherming van Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII).

iStorage producten worden veelvuldig gebruikt door overheidsdiensten,
defensie departementen, onderwijsinstellingen, lokale en centrale
overheid, energie- en nutsbedrijven, financiële instellingen, evenals
talloze toonaangevende multi-nationale organisaties.
Om erachter te komen waarom deze bedrijven iStorage vertrouwen met
hun waardevolle en gevoelige gegevens, kunt u een product evaluatie
aanvragen zonder verplichtingen.

Stuur een e-mail naar sales@e-quipment.eu of bel
+31 (0) 36 5250024 voor uw gratis 30-daagse evaluatie.

Technische specificaties
Capaciteit

8GB, 16GB en 32GB

Snelheid

Lezen/Schrijven - tot 27/24 MBps

Afmetingen (B, D, H) met de huls

83 mm x 17,4 mm x 8,6 mm

Afmetingen (B, D, H) zonder de huls

77,5 mm x 17,4 mm x 8,6 mm

Gewicht

+/- 20 Gram

Goedkeuringen

FIPS PUB 197 Gevalideerd, FCC CE, ROHS, WEEE

Interface

USB 2.0

Hardware

USB 2.0 - Compatible met USB 3.0 /1.1

Compatibiliteit met besturingssysteem

Windows, Mac, Linux, Thin Clients, Android Market & Embedded Systems

Hardwaregestuurde gegevensversleuteling

CBC-AES 256-bits modus | Hashing 256-bits

Garantie

3 jaar

iStorage Onderdeelnummer

IS-FL-DAP-DB-xx ( x = Capaciteit )

Inhoud van de verpakking

USB-stick & snelstartgids
datAshur Personal® in de retail verpakking

Eenvoudig te gebruiken:
Stap 1: Voer uw pincode in

Aanpassen

Uw datAshur Personal® kan nu op verschillende manieren worden aangepast om te voldoen aan
uw individuele of organisatorische behoeften.

Laser graveren
Stap 2: Plug-and-Play

De naam en/of bedrijfslogo en/of andere berichten op de geborstelde aluminium plaat.

datAshur Personal® stijl

De datAshur Personal® kan volledig worden aangepast aan de huisstijl van uw bedrijf. Minimale
bestelhoeveelheid is van toepassing.

Voorgeprogrammeerde pincode

Wij kunnen alle iStorage schijven met uw eigen unieke gebruikers en/of beheerders pincodes al
voorgeprogrammeerd in het apparaat leveren, om in lijn te lopen met uw zakelijke wachtwoordbeleid.

Stap 3: Ontkoppel om te vergrendelen

Software

Wij kunnen vooraf documenten, software en draagbare toepassingen op elke iStorage schijf voor u
installeren en in orde maken.

Kleuren

De datAshur Personal® is beschikbaar in een standaard selectie van 10 Pantone kleuren en daarnaast op
verzoek in uw eigen kleuren. Minimale bestelhoeveelheid is van toepassing.
Voor meer informatie over maatwerk kunt u contact opnemen met ons via telefoon of e-mail.
+31 (0) 36-5250024 of sales@e-quipment.eu

De iStorage-productreeks - innovatieve data beveiligingsoplossingen

iStorage datAshur Personal® is ontwikkeld en
geproduceerd door iStorage Limited en is gebaseerd op
DataLock® technologie onder licentie van ClevX, LLC.
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