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Criptografia do disco completo Proteção transparente previa ao início do sistema operacional através de AES 256 bits validado com FIPS

É possível iniciar a criptografia remotamente

Caso haja o esquecimento dos detalhes para o início da sessão ou uma estação de trabalho  bloqueada,

é possível recuperar os usuários e restabelecê-los remotamente

Recuperação remota da senha do usuário 

Criptografia de dispositivos removíveis Não é necessário espaço adicional para o conteúdo da criptografia e toda a capacidade do 
equipamento pode ser usada pelo usuário

A criptografia baseada em políticas inclui Deslock+ Go, um software que se instala no 
equipamento para usar o sistema com uma única licença

Funciona com qualquer unidade USB, CD e DVD

Criptografia de arquivos e pastas Criptografa apenas os arquivos e pastas desejadas

Todos os arquivos enviados a pasta de criptografia são criptografados imediatamente

Criptografia de email Criptografia transparente de correio eletrônico para Outlook

Compatível através de complemento para Outlook

Somente poderão decifrar o correio eletrônico dos destinatários os que compartilharem a mesma 
senha do remetente

Uma única instalação serve para os quatro tipos de licenças. A mudança para uma versão mais completa e a renovação não exigem reinstalação e são 
tão fáceis como inserir um código de ativação.

*A edição Essential Edition é exclusiva para os clientes da ESET

DESlock+ Encriptação de Dados

Personal Edition Essential Edition* Standard Edition DESlock+ Pro

Criptografia do disco completo - - -

Criptografia de dispositivos removíveis - -

Criptografia portátil com Deslock+ Go - -

Criptografia de arquivos e pastas

Complemento p/ e-mail e arquivos anexos do Outlook

Criptografia da área de transferência e texto

Discos virtuais e arquivos criptografados

Compatibilidade com a administração centralizada -

DESlock+ é uma aplicação de uso simples para 
a criptografia de dados, destinada a empresas 
grandes e pequenas. Aproveita as vantagens 
da configuração otimizada, que acelera o 
tempo de adoção para os administradores. 
Requer uma interação mínima do usuário, o 
que melhora o cumprimento das normas por 
parte do usuário, assim como a segurança dos 
dados corporativos.

Lado do cliente
Os dados são uma parte crítica de toda 
organização, porém este ativo tão valioso 
costuma significar um grande risco quando 
se transporta ou transmite fora da rede 
corporativa. A criptografia do disco completo 
e dos dispositivos removíveis protegem os 
equipamentos portáteis antes do esperado. 
A criptografia de arquivos, pastas e e-mails 
permite a colaboração plena em matéria de 
segurança entre grupos de trabalho complexos 
e além dos limites dos computadores. 
O servidor DESlock+ Enterprise Server 
implementa a aplicação de políticas de 
segurança em todos os endpoints. Cumpre 
também com as normativas de segurança de 
dados mediante um único pacote MSI
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Lado do servidor
O servidor DESlock+ Enterprise Server tem 
a capacidade de administrar usuários e 
estações de trabalho independentemente ou 
em relações de “muitos a muitos”. Ativação, 
alterações na política de segurança, e status 
de endpoint estão todos seguramente 
disponíveis através da rede local corporativa 
ou da nuvem através de HTTPS.

O trabalho na residência ou a partir de 
dispositivos removíveis requer a extensão 
das políticas de segurança mediante a 
criptografia, além do perímetro da rede. 
Somente o DESlock+ oferece um controle 
completo sem importar onde se encontramos 
usuários. 

Requisitos do sistema

Lado do servidor
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft® Windows® Server 2003 – 2008

Lado do cliente
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft® Windows® Server 2003 – 2008

Certificações
FIPS 140-2 level 1

Algorítmos e Padrões:
AES 256 bit 
AES 128 bit
SHA 256 bit 
SHA1 160 bit
RSA 1024 bit
Triple DES 112 bit
Blowfish 128 bit

Administração centralizada remota Administre qualquer usuário ou estação de trabalho com uma conexão de internet standart

Todos os comandos, atualizações, solicitações de status e respostas são enviadas através do 
Deslock+ Enterprise Proxy 

Não dependem de Diretório Ativo ou da existência de instalação de arquitetura de servidor 

Conexão através de protocolo seguro HTTPS permite controle dos clientes e das senhas de 
criptografia com e sem limites de segurança existentes

Administração de chave de segurança Tecnologia com patente pendente

Adicione ou remova alguma ou todas as chaves de criptografia 

Altere a política de criptografia remotamente e silenciosamente, sem a interação do usuário

Enterprise Server Proxy Ao usar o Enterprise Proxy como intermediário, todas as conexões desde o cliente até o servidor são 
externas 

Toda informação é criptografada, seja com RSA ou AES, e a conexão em si própria conta com 
criptografia SSL

Não requer hardware adicional e certificado SSL. Também não é necessário realizar alterações na 
rede ou no firewall

Copyright © 1992 – 2014 ESET, spol. s r. o. ESET, o logotipo da ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net e/ou outros 
produtos mencionados da ESET, spol. s r. o., são marcas comerciais registradas da ESET, spol. s r. o. As demais empresas 
ou produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais registradas de seus propietarios. Produzido conforme os 
padrões de qualidade SO 9001:2000

HTTP, LAN CONNECTION

HTTPS, SECURED CONNECTION

WINDOWS PC
ENTERPRISE SERVER

WEB BROWSER
ADMIN USER INTERFACE

DESLOCK.COM
ENTERPRISE SERVER PROXY

CLIENT PCs
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A ESET Technology Alliance é um programa que tem o objetivo de oferecer as empresas uma proteção íntegra e 

completa, complementando o fator tecnologia com soluções de segurança. 

Todos os membros da ESET Technology Alliance são cuidadosamente selecionados, dado que a ESET busca 

incorporar empresas que sejam especialistas em áreas de segurança da informação.

Desta maneira, a ESET alegra-se por conquistar a união de cada um dos produtos e serviços que compõem sua 

carteira de soluções e que lhe permite oferecer maior proteção ao cliente, sendo este seu principal objetivo.  

/company/eset

www.eset.com.br

/esetbrasil

@ESET_Brasil
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