
A criptografia é a base da proteção de dados e 
transações. Seja para fins de sigilo ou autenticidade, 
criptografia é tão segura quando o ambiente que 
protege as chaves criptográficas relacionadas.

Manter e utilizar a chave dentro de um elemento físico 
especial – hardware security module (HSM) – elimina 
inúmeros riscos e vulnerabilidades e de quebra agrega 
rastreabilidade sobre as ações e acessos indevidos, 
contribuindo com auditorias de conformidade.

Criptografia em hardware 
eleva o nível de segurança

Com as novas modalidades de hardware criptográfico como 
serviço da KRYPTUS, pequenas e médias empresas ganham a 
sustentação sólida que faltava para crescerem com segurança.

ALTO NÍVEL DE 
SEGURANÇA PARA 
NEGÓCIOS DIGITAIS
EM EXPANSÃO

Modelos de contratação de HSM como serviço em nuvem 
da KRYPTUS oferecem uma infraestrutura ultrassegura 
para a geração, armazenagem e processamento das 
chaves criptográficas, com investimentos proporcionais ao 
tamanho da operação.

A escalabilidade 
dos serviços em nuvem 
com a segurança do 
on-premise

As empresas mantêm todo o controle sobre a criação, 
gestão e operação de suas chaves criptográficas, 
enquanto nossa equipe de especialistas realiza o 
monitoramento 24/7 e a gestão completa de sua 
infraestrutura em Datacenters Tier 3/4, localizados no 
Brasil e na Suíça.

Controle em suas 
mãos e a segurança 
por nossa conta

Com equipe própria altamente especializada, a 
KRYPTUS oferece serviços de criação de fluxos 
customizados para operações criptográficas e de 
desenvolvimento de aplicações nativas, tornando sua 
infraestrutura de segurança ainda mais aderente ao 
seu negócio.

Soluções 
criptográficas 
personalizadas

KRYPTUS kNET Network HSM possui protocolo KMIP 
para uma integração facilitada às APIs de mercado. 
Em um mesmo dispositivo é possível implementar 
diferentes aplicações, indo além da assinatura digital 
de transações financeiras, e realizando aplicações de 
TLS (segurança da camada de transporte), criptografia 
de dados, PKI (infraestrutura de chave pública), DRM 
(gerenciamento de direitos digitais), Blockchain, IoT e 
assinatura de documentos.

Integração facilitada 
para multi-aplicações

Alta performance em 
tecnologia de ponta 
brasileira
KRYPTUS kNET Network HSM possui certificação ICP-
Brasil e FIPS 140-2 Nível 3, sendo o dispositivo brasileiro 
de maior performance do mercado:
•  Criptografia avançada: suporte aos mais 

modernos algoritmos de mercado e proprietários;
• Alto desempenho: até 10.000 TPS;
•  Alta capacidade de armazenamento: até 2,5 

milhões de objetos (chaves e certificados);
•  Multi-tenant: permite a separação segura de até 

50 Virtual HSM;
•  Preparado para ambientes de alta  

disponibilidade;
•  Ideal para aplicações: PKI, Pagamentos, IoT, Cloud 

e Blockchain;
•  SDK para APIs de mercado: PKCS # 11, Windows 

CAPI / CSP, OpenSSL, Java JCA / JCE e KMIP;
•  Simulador de software do HSM para POC e 

Desenvolvimento de Aplicações.

É a versão de HSM dedicado como 
Serviço, pelo qual dispositivos KRYPTUS 
kNET Network HSM hospedados em 
datacenters Tier 4 são diretamente 
conectados à rede virtual de um único 
cliente, que poderá usufruir ao máximo 
os recursos de armazenamento, 
performance e ambiente multi-tenant, seja 
para aplicações on-premises, seja para 
aplicações em nuvem.

KRYPTUS Cumulus
Modalidade para acesso a um HSM 
Virtual designado a cada cliente a 
partir de um dispositivo KRYPTUS kNET 
Network HSM compartilhado, seguindo 
todos os procedimentos de segurança 
para a separação de chaves, usuários e 
aplicações.

KRYPTUS Stratus
Esta versão oferece Criptografia como 
Serviço (CaaS) através de credenciais 
(usuários ou aplicações) por cliente para 
acesso às operações criptográficas e 
guarda de suas chaves em um dispositivo 
Kryptus kNET Network HSM.

KRYPTUS Nimbus

KRYPTUS 
CLOUD HSM

KRYPTUS é uma multinacional brasileira especializada em soluções de criptografia 
e segurança cibernética altamente customizáveis, confiáveis e seguras para 
aplicações críticas, com foco na entrega de serviços de alto nível para resolução 
das missões de seus clientes.

Com quase 20 anos no mercado, atua hoje nos setores público e privado dos 
mercados do Brasil, América Latina, Europa, Oriente Médio e África, sendo 
reconhecida pelo Ministério da Defesa do Brasil com o selo EED – Empresa 
Estratégica de Defesa, além de contar com selo Gartner Cool Vendor.

SOBRE A KRYPTUS

Siga nossas redes

Investir em ambientes de nuvem traz uma esperada redução de custos em ativos 
e gestão, aliada à escalabilidade e disponibilidade, seja onde você estiver. 
Plataformas de serviços digitais, comércio online e PIX abrem novas 
oportunidades ao mesmo tempo que essa transformação digital vem acompanhada 
de preocupações e complexidades em torno da proteção dos dados, das transações 
e muito mais.

O isolamento forçou a adesão ao trabalho remoto e trouxe um crescimento 
vertiginoso de transações e compras online, mas também o aumento de 
ataques cibernéticos.

Vazamento de informações de clientes, transações fraudulentas ou mesmo a 
interrupção de uma operação, somadas a multas por não conformidade com a LGPD 
e outras regulamentações podem resultar em danos irreparáveis à reputação e aos 
cofres da empresa, levando até mesmo à morte prematura do negócio.
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