
További információkért keresse fel a Kingston weboldalát
kingston.com/ssd/business/suv500

* 2017. évi tanulmány az adatok megsértésének költségeiről: Ponemon Institute LLC, 2017. június
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A Kingston elismerten vezető szerepet tölt be az innováció 
és az ügyfélszolgálat területén10

Már 30 éve
legendás megbízhatóságáról 

és az általa nyújtott 
támogatásról ismert

UV500
a titkosított SSD-k családja 

bármely cég igényeit kielégíti

120 GB - 1,92 TB
120 GB-től akár 1,92 TB-ig 

terjedő kapacitás

Tartsa be a** szabványokat és a rendeleteket09

Rendeletek: Az adatvédelem részleteivel 
vagy eljárásaival foglalkozó kötelező 
érvényű szabályok

Az ipari szabványok azonosítják és 
feltüntetik az adatvédelmi szabályokat

> Példák: Egészségügy, pénzügy, államigazgatás > EU GDPR – Akár húszmillió euróig, vagy a 
globális éves forgalom 4%-ig terjedő 
pénzbírság, amelyik a kettő közül a magasabb

Titkosítás - Az adatfeldolgozási szabványok 
biztonsága (32. Cikk: A feldolgozás biztonsága)

A titkosított SSD-k számos iparágban nélkülözhetetlenek08

Belső, és egyre mobilabb munkaerő

Számítógéppel és tárolóeszközökkel rendelkező cégek, csoportok és szervezetek

Kis- és középvállalkozáso és kormányzati szervek, egészségügyi, pénzügyi, 
oktatási és más intézmények

Ipari szabványokat és globális rendeleteket követő cégek

Ez egy GDPR-ra alkalmas** eszköz az előírások betartására törekvő vállalatok 
számára

Adatveszteség-megelőzés (DLP)07

Minimumra csökkenti az 
adatlopások kockázatát a 

hagyományos 
merevlemez-meghajtókhoz 

képest, amelyek nem 
védettek és sebezhetőek

Egyszerűen telepíthető és 
kiegészíti a független 

szoftvergyártók (ISV) végponti 
meghajtó-biztonsági 

megoldásait, ilyen lehet például 
a WinMagic, Symantec, McAfee, 

Sophos és mások

Alacsonyabb üzemeltetési költségek (TCO)06

Alacsonyabb költséget igényel a szoftveres titkosításhoz képest

X Nincs szükség komplex infrastruktúrára a titkosítási kulcsok kezeléséhez

X Nem kell módosítani az operációs rendszert, az alkalmazásokat vagy az 
eszközöket

> Rugalmasság többféle csatolófelülettel:

> Időt takarít meg - Egyszerűsíti az asztali számítógépek / kisebb méretű PC-k / 
laptopok / tabletek telepítését, és ezáltal az IT menedzselését

2.5” / M.2 / mSATA

A TCG / OPAL előnyei05

> Kizárólag jogosultsággal rendelkező számítógépek 
férhetnek hozzá a hálózatokhoz

> Egészségügyi és megfelelőségi szempontokat is 
meghatároznak

Trusted Computing Group (TCG): 
Bizalmi Számítástechnikai SzövetségTCG

> A titkosítást az SSD végzi el, lecsökkentve ezáltal PC 
CPU terhelését

Storage Workgroup for Policy Controlled 
Storage Device Architecture: Az irányelvek 
által vezérelt tárolóeszközök 
architektúrájának tárolási munkacsoportja

OPAL

> Kompatibilis bármely operációs rendszerrel

> Kiegészíti a független szoftvergyártók (ISV) végponti 
meghajtó-titkosítással rendelkező 
adatveszteség-megelőzési (DLP) szoftvereit 

Másodpercek alatt elvégzi a meghajtó titkosítását és 
annak feloldását, ellentétben más megoldásokkal, ahol 

percekre vagy akár órákra is szükség lehet

Központilag menedzselt biztonsági intézkedések, 
jelszavak visszafejtése, automatikus frissítések, 

felhasználók létrehozása és törlése

A legújabb technológiát használja04

> Beépített / Független

AES 256-bites hardveres titkosítás, önmagát 
titkosító meghajtó (SED) TCG Opal 2.0 
titkosítási szabvánnyal

> A legújabb 64 rétegű 3D NAND Flash 
technológia

Óvja a cég adatait titkosított SSD-kkel

A Kingston önmagát titkosító 
szilárdtest-meghajtói (SSD), 
TCG Opal 2.0 titkosítási 
szabvánnyal

03

Nemzetközi ipari szabványokkal foglalkozó csoport, amely 
meghatározza a bizalom hardverekre épülő alapjait, 
kölcsönösen átjárható, megbízható számítástechnikai 
platformokhoz

Trusted Computing Group™ : Bizalmi 
Számítástechnikai Szövetség

Kölcsönösen átjárható, önmagát titkosító meghajtók (SED-k) 
létrehozására és kezelésére szolgáló szabvány, amelynek 
célja az „átmenő” és a „nyugalmi állapotban lévő” adatok 
védelme az adatvesztéssel, lopással, módosítással, vagy 
leselejtezéssel szemben

Az irányelvek által vezérelt 
tárolóeszközök architektúrájának 
tárolási munkacsoportja

OPAL

TCG

A Cyber Security adatvédelem jelentősen csökkenti a 
költségeket *02

Az incidenskezelő csoport 
képes megtakarítani:

19 $
elektronikus 

dokumentumonként

457 691 $
minden egyes adatvédelmi 

incidens esetén

A titkosítás kiterjedt 
használatával  megtakarítható:

16 $
elektronikus 

dokumentumonként

385 000 USD
minden egyes adatvédelmi 

incidens esetén

Az adatvédelmi incidensek és az ellopott elektronikus 
dokumentumok miatt felmerülő magas költségek * 01

3,62 millió USD
Az adatvédelmi incidensek 

átlagos költsége

24 089
Az adatvédelmi incidensekkel 

érintett elektronikus 
dokumentumok átlagos száma

141 $
Az elveszett vagy az ellopott 

elektronikus 
dokumentumokra eső 

átlagos költség

A tíz legfontosabb érv, amely a Kingston 
titkosított SSD-je és a TCG OPAL együttes 
használata mellett szól

https://www.kingston.com/ssd/business/suv500


