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PREDSTAVITEV

Pomnilniški ključ USB datAshur PRO

Zares varen ključ USB
..Pomnilniški ključ USB datAshur PRO je namenjen prenašanju in shranjevanju podatkov, za katere zares želite, da ostanejo zasebni. Vse
skrbi, da bi podatki prišli v neprave roke, so odveč..

Kljub splošni razširjenosti shranjevanja v
računalniški oblak ključi USB še vedno predstavljajo najpogosteje uporabljen pomnilniški medij
za prenašanje vseh vrst podatkov. Uporabljamo
jih tako zasebno kot poslovno. Na njih se poleg
slik, glasbe in videa znajdejo tudi občutljivi zasebni ali službeni podatki, za katere nikakor ne
bi želeli, da pridejo v neprave roke. Skoraj vsakomur od nas se je že pripetilo, da je ključek USB
enostavno kje pozabil ali pa ga izgubil. Posledice izgubljenih ali ukradenih zasebnih ali
poslovnih podatkov so lahko za nas in za podjetje zelo neprijetne ali celo usodne. Kako torej
ob vsakodnevni uporabi učinkovito zavarovati
občutljive osebne in poslovne podatke, shranjene na ključu USB?
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Računalniške novice

Pomnilniški ključ USB datAshur PRO je namenjen prenašanju in shranjevanju podatkov, za katere zares želite, da ostanejo zasebni. Vse skrbi,
da bi podatki padli v neprave roke, so odveč.
Varovanje in zaščita podatkov sta s ključem
datAshur PRO povzeta po najstrožjih merilih –
podatke ščiti z vgrajeno alfanumerično tipkovnico za PIN in šifriranjem po standardu
AES (kratica za ang. Advanced Encryption
Standard). Z nastavitvijo skrbniškega in
uporabniškega gesla je ključ še bolj primeren
za uporabo v organizacijah.
Z vnosom PIN-a prek tipkovnice na ključu se
pred vstavitvijo ključa v priključek USB overi
dostop do vsebine, s čimer je datAshur PRO
varen pred zlonamernimi programi za prestrezanje gesel na računalniku. Ko varen
pomnilniški ključ izvlečemo iz priključka USB,
se ta samodejno zaklene.

Odlikuje ga izjemno hiter vmesnik USB 3.0 za zapisovanje/branje podatkov. Za uporabo ni
potrebna nobena dodatna programska oprema. Je neodvisen od operacijskega sistema.
Ohišje ključa USB je iz aluminija, kar ga varuje
pred fizičnimi poškodbami, in je vodoodporno
po standardu IP57. Vse to zagotavlja 100-odstotno zaščito podatkov v skoraj vseh pogojih.
Če tak varen ključ USB kje pozabimo ali ga izgubimo, smo lahko popolnoma brez skrbi. Najditelj do podatkov na ključu USB ne more dostopati, če ne pozna prave kode PIN. Po 10-krat
napačno vneseni kodi PIN se pomnilniški ključ
ponastavi (factory reset), podatki na njem pa se
trajno izbrišejo.
DatAshur PRO je odlična izbira za vsakogar, ki
potrebuje kakovosten, priročen, zaščiten, varen pomnilniški ključ z izjemno hitrim vmesnikom USB 3.0. 
(P. R.)
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