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HP Atalla ESKM 
 

 

 های موجودچالش

ثیر مستقیم با أباشد. چراکه اطالعات نک سازمان ارتباط و تمحافظت از اطالعات حساس و خصرصی نک سازمان،  ارای اهمیت باالنی می

، متحمل به پر اخت هزننه های گزافی می شرند. از  ست  ا ن ها  ر اثر سرقت اطالعاتشان ار . همچین سازمان کسب و کار آن مجمرعه را

و نا سرقت نسخه های پشتیبان و آرشیر اطالعاتی سازمان ها، می تراند باعث مترقف شدن کسب و کار آن سازمان و همچنین از  ست  ا ن 

مین امنیت اطالعات محرمانه و أوکار، سازمان ها مرظف به حفاظت و تبنا بر قراننین  ولتی و کسب مشترنان و سهام  اران آن مجمرعه گر  .

حفظ حرنم خصرصی مشترنان خر   ر برابر خطرات و تهدندات، می باشند. از انن رو سازمان ها برای نگهداری اطالعات حساس و خصرصی 

-می راه حل های پشتیبان گیر به طرر کلی برای نگهداری اطالعات مرر  استفا ه قرارخر ، از نسخه های پشتیبان گیری استفا ه می نمانند. 

 کنند. حفاظت نمیغیر مجاز، از وجمله سرقت  هایاز اطالعات  ر برابر  سترسی گیرند. اما لزوماً

 حل مدیریت کلید امنمعرفی راه

 های غیر قابل خرانده شدن، کاهش  هد.آنها به  ا ه تراند خطر رنسک سرقت اطالعات را با تبدنلتنها عملیات رمزنگاری می

HP Atalla های امنیتی حفاظت از  ا ه ها بر مبنای رمزنگاری را ه راه حل  است که سابقه ای طرالنی  ر ارائنک شرکت امنیتی مرر  اعتما

آوری الوجرر تورنن، . شرکت فن NSPو MESK ارای چندنن محصرل امنیتی قدرتمند و شناخته شده می باشد. از وجمله  HP Atalla ار . 

ها به همراه پشتیباتی فنی به سازمان را HP Attalla ESKM (Enterprise Secure Key Manager)ل ح ر راستای چالش های فرق، راه

 . هدمحصرل پیشنها  می

است. انن  سترسی به کلید های رمزنگاری ، نک راه حل کامل و گستر ه  ر وجهت ترلید، ذخیره سازی، کنترل و (ESKM)مدنرنت کلید امن 

و حفاظت و حراست از کلید های رمزنگاری را به صررت محلی و  گیر محصرل اموان ا غام راه حل های رمز نگاری را با نسخه های پشتیبان

بتنی بر سخت افزار، برای باال رفتن از استاندار های رمزنگاری پیشرفته و کلید های رمزنگاری م ESKM کند.از راه  ور را برای شما فراهم می

 حصرل اطمینان از تامین امنیت  ا ه ها، استفا ه می نماند.
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 مشخصات فنی

 

Weight 36.4 lbs (16.5 kg) 

Processor 6-core Intel”Xeon” Processor E5-2640 2.5 GHz 

Memory 16 GB DDR3 DIMM; 15 MB L3 Cache 

Disk controller HP Smart Array, 1 GB flash-backed write cache 

Disk Dual RAID-1 (mirror) SFF 300 Gb 15k rpm SAS disk drives 

Cooling 6-fan variable-speed redundant cooling 

Ports 2 autosensing 10/100/1000BASE-T (Ethernet) RJ-45 ports/1 RS-

232C serial console port, 1 video port 

Software Capacity for >2 million keys, >25,000 clients, and eight HP ESKM 

nodes per distributed cluster 

 های اصلی و مزایاویژگی

 به اشتراک گذاری کلید رمزنگاری شده 

 مدنرنت متمرکز کلید رمزنگاری شده 

  اعمالpolicy ها، استاندار ها و ممیزی های مرر  نظر  ر عملیات صدور کلید 

  بهره وری از نرم افزار مستقل  ر ذخیره سازی و بازنابی کلید 

 مدت زمان طرالنی برای نگهداری از کلیدها 

 پشتیبان گیری وجامع از کلیدها 

  پشتیبانی ازHigh Availability ،Clustering،Replication،rFailove 

  کیفیت و عملور   ر مقیاسData Center ها  

 ارای نک پلت فرم استراتژنک برای نوپارچه سازی عملیات رمزگذاری با تروجه به استاندار ها  

 مخاطبین

 سسات مالیؤها و مبانک 

 های صنعتی و خدماتیتمامی سازمان 

 توانا الجوردتکوین تجارت آوریشرکت فنها و خدمات وانمندیت

 حل از منابع معتبرتأمین محصرالت انن راه 

 حل پیوربندی راهHP Atalla ESKM با تروجه به نیاز، اندازه و کارکر  سازمان 

 حلاندازی، آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نیاز سازمان  ر رابطه با انن راهنصب، راه 

 توانا الجوردتکوین تجارت آوریطالعات تماس با شرکت فنا

 www.lajvardtech.comسانت:       ( 120) 55884588نمابر:       (120) 55884588تلفن: 

 tavakoli@lajvardtech.comانمیل:        14028884508تلفن همراه:      حسین ترکلی: نام کارشناس

 r.salsali@lajvardtech.comانمیل:        14848069198تلفن همراه:      رزنتا صلصالینام کارشناس: 

 


