پنهان ساز  True Cryptامن ترین روش نگهداری اطالعات شخصی و سازمانی
پنهان ساز  True Cryptبرنامه ای است که برای نگهداری اطالعات مهم و محرمانه شما طراحی شده است  .در
صورت استفاده از این برنامه به هیچ عنوان امکان افشای اطالعات شما وجود نخواهد داشت و تنها راه برای بازگشایی
اطالعات و استفاده از آن اتصال توکن امنیتی به سیستم و وارد نمودن رمز عبور ( )PIN Codeمی باشد.
این برنامه با ایجاد یک درایور حفاظت شده مجازی بر روی هارد کامپیوتر شما این امکان را فراهم می سازد تا
اطالعات محرمانه و شخصی خود را به شکلی کامال رمز شده و امن در کامپیوتر شخصی خود نگهداری نمایید.

مزایای استفاده از پنهان ساز True Crypt








امنیتی غیرقابل تصور برای اطالعات شما
استفاده از مدیای رمز برای امنیت بیشتر
جابجایی اطالعات دیسک مجازی با باالترین سطح امنیتی
تعریف حجم حافظه دلخواه برای دیسک مجازی
محافظی ایمن برای تصاویر و فایل های شخصی
عدم ذخیره سازی رمزعبور در رایانه
سرعت باال در رمزنگاری و رمزگشایی فایل ها

امنیت پنهان ساز True Crypt






استفاده از عامل دوم در احرازهویت
ساختاری مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی ()PKI
استفاده از رمزنگاری های بروز و سریع
عدم ذخیره سازی اطالعات رمزگشایی شده برروی هارد کامپیوتر
استفاده از امکانات پردازنده های امروزی برای عملیات رمزنگاری

راهنمای کاربری
استفاده از این پنهان ساز بسیار ساده می باشد،کافی است توکن را به کامپیوتر خود متصلل کنیلد و برنامله را از درایلو
جدیدی که بر روی کامپیوتر شما ایجاد شده است اجرا نمایید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر میتوانید از طریق بارکد ذیل یا مراجعه به سایت پندار کوشلک ایملن ،بله راهنملای
کاربری محصول دسترسی داشته باشید.

پندار کوشک ایمن ()PKI Co.
 88220715و +98 21 88220690
info@pki.co.ir www.pki.co.ir

Flexibility
Simplicity of Usage
Driverless
Auto Plug-&-Play USB
Authenticator
Based on Smartcard Chip
Architecture
High Performance
Unlimited volume size
AES Hardware
Acceleration









Security
USB Key Carrier with High
Security Level
Secure Key Management
Safe Data Storage
Strong Two-Factor
Authentication Mechanism
PKI-based Application
Utilization of Strong
Algorithms Such as RSA,
AES, SHA-256
Never save Any Decrypted
Data to a Disk










Suggested Use Cases
Personal Data Protection
Protecting Photo, Video
and Multimedia files
Online Office
Virtual Office – Web
Separating Private
Personal Information Form
Office Data
Secure Data Transfer









Operating System
)Windows XP (Sp3) (32/64
)Windows Vista (SP1, Sp2
)(32/64
)Windows 7 (SP1) (32/64
)Windows 8, 8.1 (32/64
)Windows 10 (32/6







