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1993’ten beri!
Hizmet Anlay›fl›ve Sistemi:
7/24 servis anlay›fl› içinde; ‹stanbul merkezli ülke baz›na yayg›n, her geçen gün say›s› artan ofisleri, POP
merkezleri, veri merkezlerinin yan›nda Kazakistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerine devam etmektedir.

Bal›ca Çal›ma Alanlar›:
• Sistem Entegrasyonu, Ses / Görüntü / Veri ‹letiflimi
• Kurumsal Telekomünikasyon, ‹nternet ve Veri Merkezi ‹flletmecili¤i
• Yap›sal Kablolama Sistem Odas› Kurulumlar› ve Ak›ll› Bina Uygulamaları
• Bilgi, Eriflim Güvenli¤i ve Yönetimi
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri
• Doküman Yönetimi ve Arflivleme Çözümleri
• Mobil Çözümler ve Uygulamalar›, Kablosuz ‹letiflim Çözümleri
• Ça¤r› Merkezleri Optimizasyon Çözümleri
• Teknoloji ve Telekom Altyap›s› Tafl›nma Hizmetleri
• Help Desk ve Hat Bak›m - Ürün Destek Hizmetleri
• ‹nternet ve Güvenlik Yaz›l›m Çözümleri
• Multimedya Yaz›l›m Çözümleri
• Yönetimsel Yaz›l›m Çözümleri
• A¤ ‹zleme ve Yönetim Çözümleri
• Proje Yönetimi ve Dan›flmanl›k Hizmetleri
• CRM Çözümleri

fark yaratan çözümler...
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Günümüzde birçok önemli dosya, flirket içinde ve flirketlerin birimleri aras›nda USB’ler ile tafl›nmaktad›r. Kullan›lan
USB’lerde flifre olmad›¤› için bu bilgiler herkes taraf›ndan okunabilir. Böylece flirketler büyük maddi kay›plar ile
karfl› karfl›ya kalabilirler. Bu durumun önüne geçmek için gelifltirilen TRCcryptobridge, bilgi ve evraklar›n paylafl›m›nda
maksimum seviyede güvenlik sa¤layarak, dosyalar›n›z› koruma alt›na al›r.

TRCcryptobridge Nedir?

USB flifreleme köprüsü, USB disk boyutu ba¤›ms›z dosyalar›n USB cihaza kopyalan›rken AES 128/256 bit ile
flifrelenmesi için kullan›l›r. TRCcryptobridge ile böylece USB’deki bilgiler, baflka kifliler taraf›ndan okunamaz,
kullan›lamaz.

TRCcryptobridge’nin Özellikleri Nelerdir?

• AES 128/256 bit ile flifreleme sayesinde k›r›lmas› imkans›zd›r.

• USB disk boyut ba¤›ms›z oldu¤u için flifreleme uygulayaca¤›n›z disk alan› s›n›rs›zd›r.

• ‹flletim sistemi ba¤›ms›zd›r, kullan›c› bilgisayar›na herhangi bir program yüklemek gerekmez.

• fiifreleme tamamen kullan›c›dan ba¤›ms›z çal›fl›r ve herhangi bir iflleme gerek yoktur , devred›fl› b›rak›lamaz.

• Boyut ba¤›ms›z flifreleme özelli¤idir, herhangi bir boyuttaki USB diskler ile kullan›labilir.

TRCcryptobridge’nin Avantajlar› Nelerdir?

• Kullan›c›s›na özel dosyalara kimsenin ulaflamamas›n› veya kullan›c›n›n izin
verdi¤i kifli ve gruplar›n güvenli bir flekilde eriflmesini sa¤lar.

• Cihaz eriflimi AES’e ek olarak parola korumal›d›r ve 3 kere yanl›fl girildi¤i 
zaman cihaz kendini s›f›rlayarak, zorla flifre k›r›lmas›n› engeller.

• TRCcryptobridge cihaz›n›z kaybolsa, bozulsa ya da çal›nsa bile yeni bir cihaz
temin ederek AES flifreniz ile dosyalar›n›za ulaflabilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

• USB 1.1 veya USB 2.0 port,

• Fat16 dosya sistemini destekleyen ve text editörü olan bütün
iflletim sistemleri ile çal›fl›r.

• Windows Xp,2000,Vista 7, 2003, 2008 ( .NET 2.0 gereklidir)

• Linux .

TRCcryptobridge’i Kimler Kullanabilir?

• Finans sektörü,

• Telekomünikasyon firmalar›,

• Sa¤l›k sektörü,

• Sigorta sektörü baflta olmak üzere her kurum kullanabilir.

Disk Boyutu S›n›rs›z Olan TRCcryptobridge’e Güvenin!
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