Bull Hoox

Hoox for business
jako služba
Ultra zabezpečený smartphone pro
ochranu Vaší komunikace

Hoox, Váš bezpečný smartphone
pro mobilní produktivitu
Využijte výhod nabídky zabezpečeného
profesionálního smartphonu se značky
Hoox:

Smartphone s hloubkovým
zabezpečením

Výsledkem je důvěryhodná komunikační
služba se zabezpečením od začátku do konce,
v souladu s Vaší bezpečnostní politikou.

• řešení na klíč

Hoox je první smartphone navržený od
základu s ohledem na bezpečnost.

Řešení na klíč

• cenově výhodná měsíční platba
• v souladu s Vašimi pravidly zabezpečení
S telefonem Hoox si s Vašimi zaměstnanci
budete vyměňovat citlivá data zcela
bezpečně: VIP, finance, výzkum a vývoj
(patenty), prodej, fúze, akvizice, lidské
zdroje, pracovníci v terénu, krizové řízení …
Toto řešení je ideální pro spolupracovníky na
cestách, obzvláště v zahraničí nebo ve
vysoce rizikových oblastech.
Hoox™ K31

Bezpečné zařízení: Hoox systematicky
zajišťuje bezpečnost a neporušenost
uložených dat, aplikací a operačního
systému. Přístup k terminálu je kontrolovaný
a komunikační porty jsou pečlivě chráněné,
aby bylo zabráněno útokům.
Bezpečná komunikace: Vaše telefonní
hovory, textové zprávy, emaily a další
vyměňovaná data jsou zašifrovaná, čímž je
zajištěna důvěrnost komunikace.
Bezpečné aplikace: Přístup k všeobecným a
profesionálním aplikacím přes vlaastní
obchod Hoox Secure Store. Bezpečností
těchto aplikací a zabezpečením jejich dat si
můžete být zcela jisti.

Mobilní produktivita
Hoox je založený na systému Android,
snadno se používá a je dokonale uzpůsobený
pro mobilní profesionály. Díky intuitivnímu
rozhraní je jeho používání snadné a efektivní.
Prvky pro spolupráci, jako konferenční
místnost nebo skupinové textové zprávy,
umožňují, aby spolupracovníci zůstali
připojení a sdíleli data při zachování
důvěrnosti Vašich citlivých činností.

Jednoduchost a dostupnost
Atos Vám dodá sestavu Vašich smartphonů
Hoox během několika dnů. Atos řídí a hostuje
centrální systém tak, aby byla zachovaná
důvěrnost Vašich informací.
Buďte ve spojení se svým
týmem. Vaše rozhovory a
konferenční hovory
zůstanou důvěrné.
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Atos spravuje sestavu Vašich smartphonů
Hoox tak, že poskytuje „fond“
nepřiřazených terminálů. Uživatelé pouze
potřebují k přihlášení Vašeho smartphonu
Hoox pouze naskenovat Váš QR kód, který
obdržíte e-mailem. Uživatelé pouze vloží
svou SIM kartu a zadají přihlašovací heslo,
aby získali přístup ke své službě posílání
zpráv. Není potřeba měnit Vaši smlouvu s
operátorem.

Snadné přijetí uživateli
Tak zásadní nástroj jako smartphone
potřebuje být intuitivní a uzpůsobený pro
každodenní život, aby jej uživatelé přijali.
Hoox nemá žádný vliv na jejich komunikační
návyky, ať v zahraničí nebo doma. Toto
řešení poskytuje plnou funkčnost systému
Android s přidanou hodnotou zabezpečené
komunikace.

Parametry smartphonu
• smartphone založený na systému Android 6.0
• baterie Li-Po 3000mAh
• dva fotoaparáty: 8 Mpx a 16 Mpx
• displej 5,5” AMOLED
• 23 GB Flash paměť / 3 GB
• rozměry RAM: 153,9x75,4x6,99mm
• wi-Fi 802.11 b/g/n/ac and Bluetooth 4.2

Sdílejte soubory pomocí
bezpečných skupinových
textových zpráv.

Používejte aplikace
zcela bezpečně.

Zabezpečený systém smartphonů
hostovaný ve Francii společností
Atos je důvěryhodným partnerem
Žádný vliv na IT
Vašeho
podniku
Infrastruktura Atos

Snadné a rychlé
zavedení

Garantovaná
úroveň služeb

Zabezpečovací
platforma Atos

Hardwarový
zabezpečovací
modul

Síť operátora
2G,3G,4G
Wi-Fi
Standardní komunikace
Hlas a SMS
založena na standardu
GSM

Zabezpečená komunikace
Volání šifrované SRTP
Textové zprávy založené na TLS
Data založená na VPN

Hoox

Jiné zařízení

Hoox

Řízené služby poskytované společností Atos
Hoox „jako služba“ zahrnuje ve standardním balíčku:
• plně překonfigurované terminály založené na systému Android, udržované
zabezpečené proti vznikajícím hrozbám.
• server s dohledem 24/7 a upravitelnou kapacitou v datovém centru Atos
(dostupnost 99,9 %).
• zabezpečené komunikace, přenos hlasu, zpráv a souborů v ekosystému Hoox.

Zabezpečení Hoox založené na:
Hardwarovém zabezpečovacím modulu
úrovně NATO Secret, šifrování hlasu mezi
koncovými body, používání šifrovacích balíčků
v souladu s NIST FIPS-140 (AES, RSA, SHA-256/
SHA-384, ECDHE) k šifrování veškeré
komunikace, AES-256-GCM
pro VPN, Secure Boot Chain, zabezpečeném
OS, podepsaných aplikacích.

• pravidelné aktualizace a víceúčelové aplikace dostupné v Atos Hoox Secure store (*).
• zabezpečený přístup k e-mailu a integrovaný seznam kontaktů.
• technická podpora (ve francouzštině/angličtině).
• výměna terminálu kdekoli na světě během 24 hodin (doplněk).

(*) načtení vašich podnikových aplikací na vyžádání, ověřených a auditovaných naším odborníkem na bezpečnost aplikací.

Také existuje v autonomní verzi
on-premises:
Nezávislý zabezpečovací systém
hostovaný Vámi.

Hoox for business as a service
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O Atosu
Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 120 000
zaměstnanců v 73 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 13
miliard EUR.
Atos je evropskou jedničkou v řešení Big Data, kybernetické
bezpečnosti, digitálních pracovišť (Digital Workplace). Dále našim
zákazníkům poskytujeme cloudové služby, infrastrukturu a datové
řešení, stejně jako i transakční služby prostřednictvím společnosti
Wordline, evropského lídra v oblasti platebních služeb.
Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010
začal Atos působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions
and Services, s.r.o. Atos v České republice zaměstnává 300
zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.
Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových
odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních
sektorů jako jsou: finanční služby, zdravotnictví, výrobní průmysl,
média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana
a retailové podniky.
Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem
Olympijských a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze
CAC40. Společnost Atos působí pod značkami Atos, Atos Syntel,
Unify a Wordline.
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Více informací o Hoox:
Tomáš Hlavsa
e-mail: tomas.hlavsa@atos.net
tel.: +420 604 290 196

