KEYGUARDIAN
TOKEN CRIPTOGRÁFICO
DE ALTO DESEMPENHO

KeyGuardian é um token de segurança em hardware para a proteção de comunicações,
documentos e credenciais. Ele foi projetado para usar algoritmos de criptografia padrão
ou proprietários definidos pelo cliente e criptografia OTP. Juntamente com seu software,
o KeyGuardian oferece os seguintes benefícios:
•	Proteção e assinatura de documentos: criptografa arquivos ou pastas únicos
para um usuário específico ou para um grupo.
• Eliminação de arquivo: permite a eliminação permanente de arquivos
confidenciais.
•	Autenticação em 2 etapas: quando usado como um segundo dispositivo de
autenticação, o KeyGuardian adiciona segurança à identificação de usuários nas
estações de trabalho.
•	Criptografia de áudio e vídeo: protege chamadas de áudio e vídeo usando software
padrão com tráfego direcionado por uma conexão VPN criptografada de ponta a
ponta. Toda a criptografia VPN é efetuada no hardware do dispositivo.
•	Proteção remota: funciona em qualquer computador sem a necessidade de
instalação e configuração (nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis
em todas as plataformas).
•	E-mail protegido: envia e recebe mensagens criptografadas e protegidas
por assinatura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Algoritmos Compatíveis (criptografia)
Tabela 1 - Algoritmos e Licenças compatíveis
Algoritmo

Detalhes

Licença

OTP (One Time Pad)

-

Licença básica

AES

Chaves de 128, 192 e 256 bits

Licença básica

RSA

1024 e 2048

Licença básica

Customer Specific Symmetric Algorithm

-

BB-ALGKITKG

Gerenciamento local KeyGuardian User App

Gerenciamento de Grupo KeyGuardian Solo Central

•

•

•

Suporte total ao gerenciamento local via
interface gráfica e interfaces de terminal;
Requer licenciamento.

•

Licenciamento de Software P/N: BB-KUA

Licenciamento de software P/N: BB-KGSOLO

VPN - Cliente VPN Key
Guardian
•
•

Uma aplicação de configuração e gerenciamento.
Os administradores usam esta aplicação para
criar e gerenciar grupos de KeyGuardians.
Requer licenciamento.

Armazenamento
Tabela 2 - Armazenamento e Licença do KG

Um cliente para gerenciar a conexão
KG em uma VPN via VoIP;
Requer licenciamento.

Licenciamento de Software P/N: BB-KVC

Algoritmo Personalizado
de Cliente

P/N

Tamanho de
armazenamento

BB-KG8GBOTP

8GB

BB-KG16GBOTP

16GB

BB-KG32GBOTP

32GB

BB-KG64GBOTP

64GB

Desempenho
•
•
•
•

•	Serviço de integração de algoritmo
proprietário simétrico do cliente

Criptografia padrão de documentos: 1 seg
Assinatura padrão do documento: < 1 seg
Até 3 assinaturas RSA 2048 bits
Criptografia AES de até 30 Mbits/s

Licenciamento de Serviço P/N: BB-ALGKITKG

Desenvolvimento

Conectividade

•

•

APIs compatíveis: PKCS#11, Java JCA e
Microsoft CryptoAPI (CSP)

Adaptador USB ou placa-mãe

Armazenamento

Interface de Usuário

•

•
•

Até 64GB

Segurança e outros recursos
•
•

Interface gráfica para gerenciamento local
Interface de Terminal

Sistemas operacionais
compatíveis

Armazenamento seguro (sem armazenamento
em massa)
Gerador de número de hardware (AIS31 P2)

•
•
•
•

Windows XP/Vista/7/8/10
Windows Server 2008/2012 (32 e 64bits)
Linux (32 e 64bits)
MacOS

Dimensões

Ambiente operacional

•
•
•

•
•
•

Token USB
Dimensões (AxCxL): 15 x 30 x 90 mm
Peso: 0,05 Kg

HQ
+55 (19)

Temperatura de operação: 0 a 50 graus Celsius
Máx. umidade relativa de operação 95%
Temperatura de armazenamento de -10 a
60 graus Celsius
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