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Şifrelenmiş USB Sürücü
Özelleştirme Programı

Artık Kingston’ın şifrelenmiş USB Flash sürücülerini, organizasyonunuzun gereksinimlerini karşılayacak çeşitli şekillerde özelleştirebilirsiniz.
Benzersiz, vazgeçilmez sürücüler oluşturmak için seçilen özellikleri ekleyin. Kingston®, tercih ettiğiniz satıcı ya da dağıtıcı üzerinden size
özel şifrelenmiş USB Flash sürücüyü kolayca ve rahatça sipariş etmenizi sağlar. Kingston’ın şifrelenmiş USB ürünleri arasında Yönetimli
ya da Yönetimli olmayan DTVP30, DT4000G2, IKD300 ve IKD300S serileri bulunmaktadır. Lütfen unutmayın: En az 50 parça sipariş
edilmelidir; ayrıntılar için satıcınızla görüşün. Aşağıdaki özelleştirme seçeneklerinin herhangi birini ya da tümünü seçin1:

Seri Numarası
Cihaz Seri Numaralandırma Seçenekleri: (Varlık takibi, USB cihazların dış ve iç seri numarası kaydı için)
Dış Sıralı Seri Numaralandırma (yani sadece muhafazanın dışına işlenmiş sıralı seri numarası)
Karakter sayısını, biçimini ve sıralı kısımdaki sayı aralığını rakamla belirtin ________________________________
Dış seri numarasını gösteren bir barkod ekleyin
Seri numarasının 1D barkodunu ekleyin (en fazla 12 karakter) ________________________________
Seri numarasının 2D barkodunu ekleyin (en fazla 24 karakter) ________________________________
İç Sıralı Seri Numaralandırma (yani USB’de kodlanmış sıralı seri numarası)
* Seri numaralandırılabilecek alan uzunluğu ve biçimi sadece Kingston tarafından belirlenir.4
Ürün siparişi gönderilirken Excel Biçiminde tüm USB seri numaralarının bir listesini sağlayın.
Diğer, Lütfen gereksinimleri belirtin __________________________________________________________________

Özel Ürün Tanımlaması (PID)

Her Kingston şifrelenmiş USB sürücü, Kingston USB Satıcısı Kodu (VID), ürün serisi USB PID ve cihaz USB seri numarasının
kombinasyonu ile benzersiz biçimde tanımlanabilir. Kingston aynı zamanda kuruluşunuz için benzersiz özel bir PID de
atayabilir. Bu özel PID, standart son nokta yönetim yazılımı ile bu PID'yi beyaz listeye almanızı ve böylece son noktalarda
yalnızca kuruluşunuz için satın alınan Kingston şifrelenmiş USB sürücülerinin çalıştığından emin olmanızı sağlar. Kingston’ın
USB VID’si 0951’dir. Müşteri alfasayısal PID (4 karakter , 0–9, A–F) sağlamalıdır.

Kapasiteler
Kingston şifrelenmiş USB sürücünün kapasitesini sizin veri kısıtlamalarınıza göre ayarlayabilir, örneğin 1GB, 512GB, 96MB

Çift Parola Seçeneği
DTVP30 ve DT4000G2 USB Sürücüsünü kullanıcıya vermeden önce Yöneticiniz sürücü için yönetici seviyesi parolayı belirler.
Kullanıcı parolası kaybolursa Yönetici, yönetici şifresini kullanarak sürücünün kilidini açabilir ve kullanıcı parolasını sıfırlayabilir.
Çift parola seçeneği Linux'ta desteklenmemektedir. Çift parola için müşterinin tüm yasal sorumluluğu kabul ettiğini gösteren
yasal kabul gereklidir.

Özel İçerik Yükleme

Kingston, dijital dosyaları doğrudan CD bölümüne yükleyebilir. CD bölümü, kuruluşunuzun önemli dosyalarının yanlışlıkla
silinmesini önlemek için salt okunurdur.

Lütfen şunları sağlayın:

• Bir Kontrol2 ve dosya/klasör düzeninin ekran görüntüsü
• Bunların verilmesi için müşterinin e-posta adresi: 1) a İçerik transferi için güvenli Kingston FTP bağlantısı 2) içerik haklarıyla
ilgili anlaşma ve içerikle ilgili tüm yasal sorumluluğun kabul edilmesi3

Özel Logo/İşaret Lazer İşleme
Benzersiz bir görünüm oluşturmak ve önemli bilgileri sunmak için sürücünüzü lazerle işleyin.
Lütfen şunları sağlayın:

• Grafik çalışmanızın Adobe Illustrator Vektör Tabanlı .eps/ya da .ai biçimi bir dosyası
• Müşterinin grafiği/logonun haklarıyla ilgili bir yasal anlaşma hazırlamak ve grafiğin/logonun tüm yasal sorumluluğunun
kabul etmesi için müşterinin e-posta adresi

daha fazla >>

Şifrelenmiş USB Sürücü Özelleştirme Programı
Özel Renk (Yeşil, Kırmızı, Mavi ya da Siyah)

Kingston'ın özelleştirme programı, tüm devlet kurumlarında sınıf tanımlamasının yapılmasına yardımcı olmak ya da diğer
gereksinimleri yerine getirmek için Yeşil, Kırmızı, Mavi ya da Siyah renkli kasa seçenekleri bulunmaktadır. Minimum sipariş
miktarının daha fazla olabileceğini lütfen unutmayın. Ayrıntılar için satıcınızla görüşün.

DTVP30, DT4000G2 Serisi
Renk tercihi:
Yeşil
Kırmızı
			

Mavi
(DTVP30 için varsayılan)

Siyah
(DT4000G2 için varsayılan)

IronKey D300, D300S Serisi
Renk tercihi:
Yeşil
Kırmızı
Mavi
				

Siyah
(D300 için varsayılan)

Profil Özelleştirme

Özel profil seçenekleri tamamen benzersiz bir ürün oluşturmanızı sağlar. Size özgü güvenlik gereksinimleri, aşağıda belirtilen özel
profil değişiklikleriyle belirtilebilir. Profilin değiştirilmesi, kişisel ayarlara ve seçeneklere sahip bir sürücü oluşturmanızı sağlar.

Varsayılan Ayar

Özel Seçenek

Özel USB Ürün Adı
USB ürün adını gösterir

ör. DTVaultPrivacy30, DT4000 G2,
IronKey D300, IronKey D300S

En fazla 16 karakter

Parola denemesi sayısı
Belirli bir sayıda geçersiz denemeden sonra sürücü kilitlenir ve
biçimlendirilmesi gerekir.

10

3 ila 25 deneme arası

Destek URL Adresi
Her sürücüde bir destek web sayfası bulunur

kingston.com/support

URL adresini müşteri tanımlar

CD Bölüm Sürücü Etiketi
Sürücüde etiketli bir CD-ROM bölümü bulunur

ör. DTVP30, DT4000G2,
IronKey Unlocker

En fazla 11 karakter, Çıkartılabilir Sürücü
Etiketinden farklı olmalıdır

Çıkartılabilir Sürücü Etiketi
Bilgisayardaki sürücünün adı

KINGSTON

En fazla 11 karakter, CD Etiketinden farklı
olmalıdır

En Kısa Parola Uzunluğu
En düşük parola uzunluğunu gösterir

65

En fazla 16 karakter

Parola Benzerliği Kontrolü
Çeşitli parola ipucu seçenekleri

Tam

Yok, Tam ya da Benzer

Parola İpucu
Kullanıcı, parolasını hatırlatacak bir metin girebilir

Etkinleştir

Devre dışı bırak (parola ipucu yok)

Kalan Parola Denemesi Uyarısı
Sürücünün kilitlenmesinden önce kalan parola girişi denemesi sayısı

3

1 ile Maksimum Parola Denemesi arası

Kullanıcı Tarafından Belirlenebilen İletişim Adı
Bir kullanıcının İletişim Adını belirleme/düzenleme hakkı olup
olmayacağını belirler
Önceden Ayarlanmış İletişim Adı
Sürücüde gösterilen iletişim adı

Etkinleştir

Devre dışı bırak (kullanıcı,
İletişim Adını değiştiremez)

yok

En fazla 32 karakter

Kullanıcı Tarafından Belirlenebilir Şirket
Bir kullanıcının şirket adını belirleme/düzenleme hakkı olup
olmayacağını belirler
Önceden Ayarlanmış Şirket
Sürücü üzerinde gösterilen şirket adı
Kullanıcı Tarafından Belirlenebilir Ayrıntı
Bir kullanıcının ayrıntıları belirleme/düzenleme hakkı olup
olmayacağını belirler
Ön Ayarlı Ayrıntı
Sürücüde gösterilen ayrıntılar

Etkinleştir

Devre dışı bırak (kullanıcı,
Şirket bilgisini değiştiremez)

yok

En fazla 32 karakter

Etkinleştir

Devre dışı bırak (kullanıcı,
ayrıntıyı değiştiremez)

yok

En fazla 128 karakter, en fazla 4 satır metin

Özellik

1 Ek ücret istenebilir. Bazı seçenekler her şifreli sürücüde bulunmuyor olabilir. Ayrıntılar için satıcınızla görüşün.
2 Sağlama, bir hata denetimi türüdür; aktarılan verilerdeki hataların tespit edilmesiyle verilerin sağlamlığının korunması için basit bir yoldur.
3 Kingston, üçüncü şahıs içeriklerinden sorumlu değildir. Testler ve teknik destek, üçüncü şahıs yazılım firması tarafından sağlanmalıdır.
4 Serileştirme, ürün türüne bağlıdır, lütfen sorun. DT4000G2 / IKD300 – benzersiz Dahili Seri Numarası, Sıralı Olmayan.
5 DT4000G2 / IKD300 için parola uzunluğu en az 8 karakter olmalıdır.
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