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Cyber Computer
En un clics,
- Encripta i bloqueja automàticament tot tipus d'emmagatzematges de dades.
- Crea i desbloqueja un sistema operatiu Dongle.
En dos clics,
- Executa una còpia de seguretat addicional xifrada i bloquejada automàticament.
- Opera secrets externalitzats (ID, claus de xifratge) en un dispositiu NFC segur.
 És un ecosistema útil, ràpid i fàcil per lluitar contra el phishing, el ransomware, l'espionatge, el
robatori de dades sensibles i la usurpació de la identitat. És la solució definitiva de ciber-resiliència
per protegir l'accés a dades sensibles i a les dades guardades.

El Cyber Computer equipat amb la tecnologia EviCypher de Freemindtronic ha guanyat 2 Global InfoSec
Awards 2021 en les categories : “Most Innovative Hardware Password Manager” y “Next-Gen in Secrets
Management”.
La start-up andorrana Freemindtronic SL, concepcionista i creadora de sistemes de seguretat cibernètica
i contraespionatge, també està especialitzada en tecnologia contactless (NFC).
Freemindtronic presentarà la seva tecnologia Cyber Computer, protegida per 3 patents internacionals
d'invenció a Eurosatory, París, Hall 5B stand C178 del 13 al 17 de juny de 2022.

Què és un Cyber Computer?
Consisteix en un nou sistema automatitzat i de desplegament ràpid per lluitar alhora contra diferents
riscos cibernètics en un ordinador.
Un ecosistema concebut pel control d'accés de suports físics d'emmagatzematge intern (HDD, SSD) i/o
extraïbles (USBs, SD, SSD extern). La primera solució presentada a EUROSATORY 2022 és compatible amb
la norma TPM2.0 a través de Windows Bitlocker. També encripta les dades emmagatzemades al núvol.
L'usuari realitza copies de seguretat diferencials segons la regla 3-2-1, xifrada en la gestió de versions,
amb bloqueig automàtic i tancament de sessió automàtica.
Aquesta solució pot funcionar en el programari instal·lat a l'ordinador. Per a obtenir un nivell de
seguretat extrem i el camp d'aplicació més gran possible, pot ser combinat amb un gestor de dispositius
NFC de secrets físicament externalitzats.

Una solució pensada per a un «doble ús», en tots els sentits de la paraula.
La seguretat i la sobirania de les dades sensibles són una qüestió global que implica els sectors privat i
públic, les empreses, l'Estat i, en particular, la Defensa, sense fer distincions. El Cyber computer està
personalitzat per Freemindtronic, com a resposta a les demandes de traçabilitat i denegació d'accés de
les dades, per exemple.

Els seus avantatges / qualitats / especificacions
Simplicitat, desplegament ràpid, eficiència a baix cost, retro-compatibilitat no intrusiva amb sistemes
informàtics i de dades, control d'accés anònim, físic i digital a dades sensibles: és una solució
d'emmagatzematge de dades sensibles, sense haver de saber on es troba físicament el Núvol.
La solució permet diferents mètodes de desbloqueig: entrada manual de claus, a través d'un Dongle
associat, a través d'un dispositiu NFC o a través d'una empremta digital, per exemple.
El Cyber Computer resol amb èxit tots els problemes relacionats amb dades privades i d'empresa en
usos BYOD, CYOD, COPE i COBO.
A més, l'ús de l'EviKey NFC USB Drive EviKey® de Freemindtronic augmenta significativament la
seguretat i la restauració de dades sensibles. De fet, en termes d'estalvi, Evikey® es desconnecta
automàticament de l'ordinador físicament i es torna indetectable per als sistemes informàtics.
Fet a Europa
Programari, aplicació, extensió i dispositius NFC són desenvolupats i fabricats a Andorra per
Freemindtronic.
Freemindtronic contact: +376 804 500
Productes compatibles amb Cyber Computer: kubb secure
fabricant d'ordinadors francès, Bleujour :
https://freemindtronic.com/partner-products-withfreemindtronic-technologies/kubb-secure-productsfreemindtronic-technology-embedded
Informació sobre el funcionament del cyber computer:
https://freemindtronic.com/support/how-worksfreemindtronic/how-cyber-computer-works-desktop-freemindtronic
Descobreix altres tecnologies de Freemindtronic:
https://freemindtronic.com/technologies
Contacte de premsa: christine@freemindtronic.com i QR Contacte per a una reunió a l'estand de

Freemindtronic a Eurosatory

