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 je šifrovací aplikace pro firmy všech 

velikostí. Implementace do firemního 

prostředí je díky optimalizovanému 

nastavení  

velmi rychlá. 

Klient
Data jsou kritickou částí každé 

organizace, která jsou mimo firemní 

infrastrukturu často vystavena 

potenciálnímu riziku zneužití. Silné 

šifrování pevných disků a výměnných 

médií chrání cenná firemní data  

v situacích, kdy dojde k odcizení nebo 

ztracení notebooku. Šifrování souborů, 

složek a e-mailů umožňuje bezpečnost 

spolupráci napříč pracovními 

skupinami i mimo firemní síť. 

 ESET® DESlock Encryption 

Enterprise Server uplatňuje 

bezpečnostní politiky na všech 

pracovních stanicích. 

Šifrování disku Zašifrování určených disků a oddílů.

Transparentní (pre-boot) zabezpečení s použitím 256 bit AES šifrování a certifikací dle FIPS 140-2.

Vzdálené zašifrování i správa.

Vzdálené obnovení uživatelského hesla.

Kontrola kompatibility zařízení před šifrováním.

Kompatibilní s Microsoft Windows 8 a 8.1, s podporou pro UEFI a GPT.

Šifrování výměnných médií Šifrování nezabírá místo na disku. K dispozici je plná kapacita média. 

Kompatibilita se všemi USB disky, CD & DVD médii.

Šifrování souborů a složek Šifrování vybraných souborů a složek.

Všechny soubory jsou zašifrovány okamžitě.

Šifrování e-mailů Transparentní šifrování zpráv pomocí dedikovaného pluginu. 

Zprávu může přečíst pouze příjemce se stejným klíčem.

Podporuje všechny e-mailové klienty, včetně webmailu.



Instalace obsahuje všechny typy licencí.  Aktualizace je tichá a automatická pro spravované uživatele. Ostatní uživatelé zadají aktivační kód.

Desktop Essential Edition Standard Edition  Deslock Encryption Pro

Šifrování disku - -

Šifrování výměnných médií -

Deslock+ Go přenosné šifrování -

Šifrování souborů a složek

Šifrování e-mailů

Šifrování textu a schránek

Virtuální disky a archivy

Kompatibilita s centrální správou

Systémové požadavky
Klient & Server
Microsoft® Windows® 10
Microsoft® Windows® 8, 8.1*
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft® Windows® Server 2003 – 2012

* Microsoft Windows RT není podporován;  
Šifrování disku vyžaduje klávesnici.

Mobilní platformy
iOS

Certifikace:
FIPS 140-2 level 1

Algoritmy & standardy:
AES 256 bit 
AES 128 bit
SHA 256 bit 
SHA1 160 bit
RSA 1024 bit
Triple DES 112 bit
Blowfish 128 bit

ESET® DESlock Encryption

DESlock+ Mobile Zdarma Premium

Šifrování souborů

Šifrování e-mailů

Šifrování textu a schránek

Šifrování pomocí hesel

Šifrování pomocí šifrovacích klíčů -
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 Enterprise server umožňuje 

spravovat uživatele a pracovní stanice 

dohromady nebo nezávisle. Provádí 

různé úlohy od aktivace, změny 

bezpečnostních politik, nastavení, 

šifrovacích klíčů až po požadavků  

na stav bezpečnosti koncových stanic. 

Pouze ESET® DESlock Encryption  

nabízí plnou kontrolu uživatelů 

nezávisle na jejich lokaci.
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Vzdálená správa Správa všech uživatelů a stanic se standardním připojením k internetu. 

Všechny příkazy, aktualizace, požadavky a odpovědi  probíhají přes the DESlock+ Enterprise Proxy. 

Nezávislé na Active Directory nebo jiné existující architektuře na serveru.

Plná vzdálená správa, vytvoření a odstranění uživatelských účtů.

Enterprise Server Proxy Zprostředkovává komunikaci mezi klientem a Enterprise serverem.

Komunikace je chráněna pomocí SSL šifrování, přenášená data jsou před přenosem zašifrována 
pomocí kombinace 1024 bitové RSA a 256 bitové AES šifry.

Není nutné vlastnit SSL certifikát a další hardware, měnit nastavení sítě nebo firewallu. 

HTTP, LAN SPOJENÍ

NEBO

HTTPS, ZABEZPEČENÉ  SPOJENÍ

WINDOWS PC
ENTERPRISE SERVER

WEBOVÉ 
ADMINISTRÁTORSKÉ ROZHRANÍ 

DESLOCK.COM
ENTERPRISE SERVER PROXY

KLIENTSKÁ PC


