Bull Hoox

Hoox
on premises
Ultra zabezpečený smartphone pro
ochranu Vaší komunikace

Hoox, Váš bezpečný smartphone
pro mobilní produktivitu
Hoox, zabezpečený smartphone:
• Navržený proti narušení, malwaru
a zachycení komunikace (hlasové,
datové a SMS).
• Vyvinutý a vyrobený ve Francii
společností.
S řešením Hoox máte jistotu, že citlivé
informace, které sdílíte se svými týmy,
klienty a partnery budou chráněné. Vaše
organizace má plnou kontrolu nad svou
bezpečností v souladu s Vašimi pravidly
zabezpečení.
Hoox™ K31

Smartphone s certifikovaným
zabezpečením
Hoox je smartphone navržený a
certifikovaný EU-NATO na stupeň Restricted.
Bezpečné zařízení: Hoox systematicky
zajišťuje bezpečnost a neporušenost
uložených dat, aplikací a operačního
systému. Přístup k terminálu je kontrolovaný
a komunikační porty jsou chráněny
chráněné, aby bylo zabráněno útokům.

Spuštění je rychlé. Správa je jednoduchá,
zabezpečená a centralizovaná. Integrovaná
funkce MDM (správa mobilních zařízení)
umožňuje spravovat smartphony na dálku.
Hoox snadno zapadne do Vašeho
informačního systému. Můžete si ponechat
stávajícího poskytovatele telekomunikačních
služeb.
Se systémem Hoox máte informační aktiva
své organizace pod kontrolou.

Autonomní řešení

Bezpečná komunikace: Vaše telefonní
hovory, textové zprávy, emaily a další
vyměňovaná data jsou zašifrovaná, čímž je
zajišťěna důvěrnost komunikace.
Bezpečné aplikace: Přístup k všeobecným a
profesionálním aplikacím přes vlastní obchod
Atos Hoox Secure Store. Bezpečností těchto
aplikací a zabezpečením jejich dat si můžete
být zcela jisti.

• Zabezpečené terminály připravené k použití
využívající standardní hlasovou /datovou SIM
kartu.

Mobilní produktivita

• Bezpečnná platforma Hoox pro správu
zařízení.

Systém Hoox je plně privátní řešení
zabezpečení komunikace, které se snadno
integruje do Vaší infrastruktury IT a
zabezpečení. Má následující součásti:

• Hardwarový zabezpečovací modul pro
Hoox je založený na systému Android,
šifrování.
snadno se používá a je dokonale uzpůsobený
•
Atos poskytuje plnou integraci, školení a
pro mobilní profesionály. Díky intuitivnímu
podporu, aby váš tým byl plně soběstačný.
rozhraní je jeho používání snadné a efektivní.
Prvky pro spolupráci jako konferenční
Parametry smartphonu
místnost nebo skupinové textové zprávy
umožňují, aby spolupracovníci zůstali
• smartphone založený na systému Android 6.0
připojení a sdíleli data při zachování
• baterie Li-Po 3000mAh
důvěrnosti Vašich citlivých činností.
• dva fotoaparáty: 8 Mpx a 16 Mpx

Návratnost investice

• Displej 5,5” AMOLED

• 23 GB Flash paměť / 3 GB
Systém Hoox představuje řešení „vše v
• rozměry RAM: 153,9x75,4x6,99mm
jednom“. Toto řešení je dodáváno
s kompletním administračním prostředím a se • wi-Fi 802.11 b/g/n/ac a Bluetooth 4.2
službami školení, instalace a uvedení do
provozu.
Buďte ve spojení se svým týmem.
Vaše rozhovory a konferenční
hovory zůstanou důvěrné.

2

Hoox on premises

Sdílejte soubory pomocí
bezpečných skupinových
textových zpráv.

Používejte
aplikace zcela
bezpečně.

Autonomní zabezpečený telefonní
systém, hostovaný Vámi
Kontrola nad všemi
síťovými toky

Plná integrace s Vaším
informačním systémem

Data Vaší společnosti
zcela pod Vaší kontrolou

Zákaznická infrastruktura
Centrální systém Hoox
• SIP/PBX
Zabezpečovací • VPN
• MDM
platforma
• MAM
Hoox:
• HSM

Hardwarový
zabezpečovací systém

LAN

IT zákazníka

Síť operátora
2G,3G,4G
Wi-Fi
Zabezpečená komunikace
Volání šifrované SRTP
Textové zprávy založené na TLS
Data založena na VPN

Standardní komunikace
Hlas a SMS
na standardu GSM

Hoox

Jiné než Hoox

Hoox

Centrální systém Hoox

Zabezpečení Hoox založené na:

Cílem a prioritou Centrálního systému Hoox jsou plně zabezpečené služby. To znamená,
že všechny prvky komunikace respektují principy dostupnosti, důvěrnosti a integrity.
Centrální systém Hoox se skládá ze dvou prvků: Zabezpečovací platformy Hoox a
Hardwarového zabezpečovacího modulu.

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.

Zabezpečovací platforma Hoox (HSP)

Hardwarový zabezpečovací modul (HSM)

HSP je aplikace fungující na specialně
navržených serverech optimalizovaných pro
toto použití. HSP je k dispozici ve dvou
modelech v závislosti na cílovém počtu
uživatelů Hoox.

HSM umožňuje špičkové zabezpečení pro
správu certifikátů a klíčů. HSM poskytuje
bezpečné klíče umožňující zabezpečenou
výměnu a šifrování hlasu.

Standardní sestava:

Velká sestava:

Model: Bull Trustway Proteccio NetHSM

• až 1000 uživatelů

• až 10000 uživatelů

• Dell

• Bullion

• certifikovaná úroveň jistoty ohodnocení
(EAL) podle společných kritérií 4+ a
FIPS140-2 úroveň 3

• velikost: 2U 19”

• velikost: 3U 19”

• NATO Secret

Také existuje jako služba:
Řešení na klíč hostované
společností Atos.

• velikost: 2U 19”
• napájení: 95W

Hoox on premises
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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

