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SPYRUS PLATFORMA OVERVIEW 

ABOUT 3825 | 3825 Tehnoloģijas 
nodrošina pilnīgus drošības risinājumus 
piekļuvei, kontrolei un pārvaldīšanai, 
šifrētām krātuvēm un drošu dalīšanos ar 
datnēm ar iestrādātajiem SPYRUS HSM. 
 

ROSETTA APARATŪRAS DROŠĪBAS MODUĻI 
Gandrīz visu SPYRUS tehnoloģiju pamatā ir SPYCOS 
(SPYRUS Kriptogrāfiskā Operētājsistēma).  
 
SPYCOS ir programmaparatūras operētājsistēma, kas 
ir iekļauta SPYRUS aparatūras ierīcēs. Tā atbalsta 
vairāk kriptogrāfisko algoritmu, nekā jebkurš cits 
komercprodukts, un dinamiski piešķir 
energoneatkarīgo atmiņu. 
 
SPYCOS ir Rosetta Aparatūras Drošības Moduļu (HSM) 
kodolā. 
 
 

SPYRUS aparatūra ir izstrādāta, projektēta un 
manufakturēta ASV, pie stingriem regulējumiem, 
izmantojot spēcīgākos pieejamos kriptogrāfiskos 
algoritmus. 
 
SPYRUS ir vairāk, nekā 26 gadi pieredzes izstrādājot 
šifrēšanu, autentifikāciju un digitāla satura drošības 
produktus uz aparatūras pamata. 
 

Ātra & Droša portatīvā 
atmiņa ar PocketVault P-3X 
USB 3.0 SSD tehnoloģiju. 
FIPS 140-2 L3 apstiprināts 
un Common Criteria 
sertificēts. 
 
Pārvērtiet jebkuru 
datoru par spējīgu 
Windows Enterprise 
vai Linux darbvietu, 
ar SPYRUS Windows 
& Linux To Go 
ierīcēm.   
 
Aizsargājiet 
viedtālruņus ar šifrētām 
microSD datu krātuvēm, 
caur advancētas 
kriptogrāfijas palīdzību. 
 

Šifrējiet datnes un kontrolējiet to piekļuvi, 
lai kur tās tiek glabātas; arī ‘mākonī’, ja 
tiek izmantota kāda no SPYRUS Rosetta 
iespējotām ierīcēm, ar NcryptNshare 
lietojumprogrammu pakotni, t. sk. Microsoft 
Office Pievienojumprogrammām. 
 
 

Ierīces zādzības vai nozaudēšanas 
gadījumā, tiek aktivēta ierīces 

iznīcināšanas pavēle. Visi dati tiek 100% 
iznīcināti un nav atjaunojami, izmantojot 

SEMS Enterprise Management System. 
 

Izstrādājiet šifrētus 
virtuālos seifus un 
dalieties tajos ar 

neierobežotu skaitu 
cilvēku, saglabājot izcili 

augsta līmeņa drošību. 
 

Aizsargājiet 
piekļuvi Jūsu 

darbvirsmai un 
'mākonim' 

izmantojot vairāku 
faktoru 

autentifikāciju ar 
Rosetta 

iespējotajām 
ierīcēm. 

 

Nodrošina IOT tīklu 
izstrādātājus un sistēmu 

integrētājus ar HSM un 
SDK, iekļaujot pilnīgu 

operētājvidi. 
 

SPYRUS PRIEKŠROCĪBAS 

SPYRUS piedāvā plašu sortimentu risinājumu, balstītus uz šifrēšanas un autentificēšanas 
procesiem, kas ir īpaši izstrādāti, lai pārsniegtu augstākā ranga drošības sertifikācijas, ļaujot 

realizēt platformu visām darba nozarēm, Valsts pārvaldes iestādēm un korporatīviem 
uzņēmumiem globāli. 

 


