Vyčerpali jste již veškerou zásobu svých snadno zapamatovatelných hesel?
Máte obavu z toho, že nejsou vaše hesla dostatečně silná a může tak snadno dojít k jejich prolomení?
Bezpečnostní experti v oblasti IT doporučují použití komplexních hesel s více, než 12. znaky
s velkými a malými písmeny, symboly a číslicemi. Jako hesla by nikdy neměla být používána jména,
data narození nebo názvy různých událostí popřípadě terminologie ze slovníků.
V žádném případě pak nesmějí být používána stejná hesla dvakrát.

Manažer hesel Identos ID50
Password-Safe TOP SECRET

Tento správce hesel ID 50 je vytvořený přesně pro uvedené účely. Jedná se hardwarově šifrovaný
trezor k ukládání hesel. Vyroben je s použitím stejných bezpečnostních a šifrovacích technik,
které používají například banky, vlády a světové zdravotnické organizace pro zabezpečení a přenos
vlastních dat. Manažer hesel ID 50 tak výrazným způsobem usnadňuje život tím, že redukuje potřebu
zapamatování a zadávání přístupových hesel do vašich oblíbených nebo nepříliš často používaných
on-line služeb.

Hardwarové zabezpečení hesel
Snadná instalace
Celá instalace tohoto manažeru je skutečně velmi jednoduchá a zabere jen několik minut.
Stáhněte si a nainstalujte potřebnou aplikaci pro váš manažer hesel ID 50. Potom, co si vytvoříte
váš přístupový PIN kód, vyzve vás manažer ID 50 k uložení nových stránek, které na internetu
procházíte.

Obj. č. 140 03 25
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup manažeru hesel.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod k obsluze.

1. Připojte ID 50 do USB portu vašeho počítače.
2. Nainstalujte potřebný plug-in pro váš internetový prohlížeč.
3. Stáhněte a spusťte instalátor ID 50.
Snadné přihlášení
Po uložení uživatelského jména a hesla na konkrétním webovém portále, zajistí manažer ID 50
automatické vyplnění přihlašovacích údajů během příští návštěvy tohoto webu.
Nebudete tak muset přemýšlet nad konkrétním heslem, nemusíte jej nikde hledat ani znovu zadávat.
Manažer ID 50 tuto službu zajistí za vás zcela automaticky.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Uložení uživatelského jména „Benutzername“ a hesla „Passwort“.

Návrh pro zabezpečení
Tato technologie s hardwarovým šifrování zajišťuje maximální zabezpečení vašich přístupových hesel.
Pakliže se pokusí neoprávněná osoba proniknout k vašim datům a zadá 4 nesprávná hesla (PIN)
v řadě, integrovaný kryptočip zajistí spolehlivé odstranění všech zašifrovaných dat.

Zadání přístupového PIN kódu do manažeru hesel.
Po zadání vašeho přístupového PIN kódu vyberte „Öffnen“. Tím dojde k aktivaci manažeru hesel.

Technické údaje
Kapacita
Rozměry
Hmotnost
Podmínky provozu
Konektivita
Hardwarové šifrování
Systémové požadavky
Podpora prohlížečů

až 512 hesel
57 x 28 x 10 mm
27 g
provozní teplota 0 až +70 °C, teplota pro uskladnění –40 až +85 °C
USB konektor typu A
AES 128 bit
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Firefox, Chrome

Systém s podporou integrace a možností vlastního vývoje.
•
•
•
•
•
•

Zpracování hesel.
Vytváření a modifikace vlastních blacklistů.
Konfigurace systému.
Možnost tisku.
Přenos hesel.
Správa systému.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/2/2018

