Az ID50-t az USB csatlakozóba dugni - Plug - In-t telepíteni - PIN kódot meghatározni - Az összes online adat
biztonságosan titkosítva is van

A Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) (német
információtechnológia biztonságért felelős hatóság) olyan biztonságos jelszavakat követel
meg, amelyeket nehéz megjegyezni és gyakran teszik szükségessé a jelszó tárolók
használatát.
Sok jelszóval és bejelentkezési adattal rendelkezik? Vagy úgy gondolja, hogy a jelszavai túl
egyszerűek és így nem elég biztonságosak?
Az ID50 egy hardveres titkosítású USB stick jelszavak tárolásához. Ezeket az adat-titkosító
és biztonsági technikákat alkalmazzák a bankok, kormányzatok és biztosítók is, hogy
megvédjék az érzékeny adatokat. Az ID50 jelszó kezelőt arra fejlesztették ki, hogy
egyszerűbbé tegye az életünket - nem kell többé jelszavakat megjegyezgetni - mindegyik
biztonságosan az ID50 sticken titkosítva tárolódik és automatikusan beillesztődnek az
online bejelentkezésekkor.
IDENTOS GmbH
Kronstadterstr. 4
D-81677 Munich, Germany

IDENTOS Inc.
3 Bridgman Avenue, Unit 200
Toronto, ON, M5R 3V4, Canada

T: +49 89 2500 7967

T: +1 416 557 1861

info@identos.com
www.identos.com

Egyszerű telepítés
Plug-in le kell tölteni és telepíteni. Határozza meg a
saját PIN kódját és az ID50 elmenti az összes megnyitott
weboldalhoz tartozó jelszavát.

Egyszerű bejelentkezés
A "felhasználó név" és a "jelszó" sikeres elmentése után
ezeket az adatokat az ID50 automatikusan betölti, ha a
weboldalt ismét megnyitja. Nem kell gondolkodni vagy
keresgélni - az ID50 mindent elintéz Ön helyett.

Egyszerű és biztonságos
A jelszavai egy speciálisan titkosított hardveren védve
vannak. Ha egy illetéktelen felhasználó 4-szer rossz PIN
kódot ad meg, a cryptochip megsemmisíti az összes
érzékeny adatot.

Kapacitás
512 jelszó
Méret
57mm X 28mm X 10mm
Súly
27 gramm
Üzemi: 0°C, +70°C
Tárolási: –40°C, +85°C

Csatlakozó
USB A típus
Hardver: EncrypPon
AES 128 bit
Rendszerfeltételek
Microso@ Windows 7 / 8 / 8.1 /
10
Böngésző támogatás
Firefox, Chrome

IDENTOS GmbH
Kronstadterstr. 4
D-81677 Munich, Germany

IDENTOS Inc.
3 Bridgman Avenue, Unit 200
Toronto, ON, M5R 3V4, Canada

T: +49 89 2500 7967

T: +1 416 557 1861

Made in Germany.

info@identos.com
www.identos.com

