Kaspersky KryptoStorage îţi protejează fişierele personale împotriva accesului neautorizat şi a furtului
de date, folosind cea mai recentă tehnologie de criptare, permiţând fişierelor şterse să fie eliminate
definitiv din PC.
Kaspersky KryptoStorage garantează confidenţialitatea datelor criptate în eventualitatea unor atacuri
malware, a unor conexiuni WiFi nesigure şi chiar în situaţia în care laptopul sau dispozitivul de
stocare este pierdut sau furat. Datele criptate sunt accesibile numai prin intermediul unei parole
puternice care este foarte rezistentă la atacurile agresive.
Kaspersky KryptoStorage îţi ţine viaţa privată departe de ameninţările nedorite.

Avantaje :
Criptează folderele şi partiţiile discului pentru a preveni furtul datelor
Fişierele noi pot fi adaugate oricând la folderele criptate
Depozitele digitale de date pot fi transferate către alte dispozitive media de stocare sau alte PC-uri
Criptează datele instantaneu, permiţând accesul total la informaţia recent criptată
Limitează accesul la date pentru a preveni modificările sau eliminările neautorizate
Foloseşte algoritmul AES-128 pentru o criptare puternică
Permite ştergerea definitivă a datelor
Este compatibil total cu noul sistem de operare Microsoft, Windows 7
Caracteristici :
Protecţie inegalabilă a datelor personale
Kaspersky KryptoStorage garantează confidenţialitatea datelor criptate în eventualitatea unor atacuri
malware, a unor conexiuni WiFi nesigure şi chiar în situaţia în care laptopul sau dispozitivul de
stocare este pierdut sau furat. Oricare ar fi ameninţarea la care sunt expuse, datele personale rămân
protejate împotriva accesului neautorizat.
Criptează folderele şi partiţiile discului pentru a preveni furtul datelor importante
Folosind Kaspersky KryptoStorage, datele importante pot fi blocate în depozite digitale, protejate
prin puternicul algoritm de criptare AES-128. Kaspersky KryptoStorage previne accesul neautorizat la
datele criptate.
Adaugă în orice moment fişierele noi în depozite digitale de date şi le transferă rapid şi uşor către
dispozitivele media de stocare sau către alte PC-uri
O dată creat un depozit digital de date sau un folder criptat, se pot adăuga aici noi fişiere, în orice
moment. Depozitul poate fi copiat sau mutat către un dispozitiv de stocare sau către un alt PC, sau
poate fi chiar trimis prin email.

Criptează datele instantaneu şi împiedică accesul total la datele criptate
O dată deschis un folder, disc sau depozit digital criptat, folosind parola ta, utilizarea datelor criptate
se poate realiza în siguranţă, deoarece acestea sunt complet inaccesibile infractorilor.
Restricţionează accesul la datele criptate şi le protejează împotriva modificării sau ştergerii
Obiectele criptate sunt protejate de parole, astfel încât nimeni nu va putea accesa sau corupe datele
sau şterge fişierele de care ai nevoie. De asemenea, datele sunt protejate împotriva atacurilor de
criptare rău intenţionate, menite să obţină bani de la utilizatori.
Elimină definitiv fişiere sau foldere de pe PC
Un fişier şters în mod convenţional poate fi restaurat cu uşurinţă. Pierderea sau furtul laptopului sau
a unităţii de stocare a informaţiilor face ca datele confidenţiale să fie vulnerabile. Kaspersky
KryptoStorage va şterge definitiv un fişier, făcând recuperarea acestuia absolut imposibilă.
Foloseşte tehnologie de criptare de ultimă generaţie
Nu este necesar să fii un expert în domeniul IT pentru a cripta informaţiile de valoare. Kaspersky
KryptoStorage preia sarcina protejării datelor personale.

