získejte ze svého software více

Silný nástroj pro
ochranu, licencování,
prodej a distribuci
softwaru
Spole nost SafeNet, celosv tový leader
v oblasti monetizace softwaru, p išel
v roce 1984 jako první s technologií
hardwarových klí .
Nyní je op t první na trhu, kdo nabízí
kompletní portfolio softwarového licencování a entitlement managementu
nezávisle na druhu softwaru (on
premises, embedded, cloudové služby),
distribu ního kanálu i licen ního
modelu.
Sentinel LDK - jediné ešení na trhu pro
licencování ve virtuálním prost edí.
Umožní uzamykat licence k virtuální
instanci.
Sentinel LDK umož uje dokonalou
ochranu program implementací API
funkcí nebo rychlé a ú inné zabezpe ení
s využitím Sentinel Envelope.

SafeNet Sentinel® je d ryhodná zna ka na trhu se software pro svoji bezpe nost,
flexibilitu a také pro pomoc p i zpen žení vyvinutého software. Široká škála produkt a
služeb je schopna ešit každý aspekt celého životního cyklu software, od ochrany
kopírování intelektuálního vlastnictví p es správu celého produktového katalogu až po
optimalizaci pro koncové uživatele. Spole nost SafeNet je prvním výrobcem, který
nabízí kompletní portfolio softwarového licencování a ešení nárok na zpen žení
jakékoliv formy software - instalovaného, integrovaného nebo jako cloudové služby.
Zárove je možné využít vlastní obchodní model nebo prodejní kanál a doru it
chrán ný software na jakékoliv za ízení uživatele.

Filosofie modelu nabízí úplné odd lení vývoje od businessu.
Protect Once
Prvním krokem, k co nejlepšímu zpen žení software, je ochrana vlastní aplikace nebo
jejích komponent.
Deliver Many
Jakmile je chrán ná aplikace p ipravena k vydání, produktový manaže i mají plnou
flexibilitu ve sdružování komponent pomocí r zných obchodních a licen ních model .
Vzniká vlastní produkt.
Evolve Often
Na základ této filosofie lze vytvo it n kolik licen ních/obchodních model pro jeden
konkrétní software. P ípadn je product management m že ad-hoc zlepšovat na
základ statistik a BI report nebo individuálních p ání zákazník .

Rychlá a ú inná
Sentinel Envelope

Bezpe ná komunikace

Sentinel Envelop e u mo ž uje
vývojá m bez jakéhokoli zásahu
do zdrojového kódu aplikace zašifrovat
spustitelné soubory a jejich chrán nou
verzi propojit s použitím HW nebo SW
klí e. Krom jiných funkcí umí
Envelope šifrovat výstupní datové
soubory z chrán ných aplikací.
Ochrana aplikace v etn vydání HW
nebo SW licence je otázkou n kolika
minut.

Veškerá komunikace mezi aplikací
a klí em Sentinel LDK je šifrována,
aby se zamezilo útok m “Man in the
middle”. Používá se náhodn
vygenerovaný soubor AES šifrovacích
klí , které z stávají uloženy v Sentinel
LDK klí i. Dalším posílením
bezpe nosti je funkcionalita nových
Sentinel HL klí AppOnChip, kdy je
ležitá ást chrán né aplikace uložena
ímo v šifrované pam ti klí e.

Flexibilní licencování

Sentinel LDK podporuje následující licen ní modely:
Stálý

jednou zakoupený software m že být používán bez omezení

Zapla za funkci povolit/zakázat ást aplikace podle pot eb a rozpo tu zákazníka
Zapla za užití

klí je "nabitý" na ur itý po et spušt ní aplikace/modulu

Sí ový

povolení vícenásobné relace v sí ovém prost edí

Pronájem

aplikace se dá použít pouze po specifikovanou dobu

Trialware

až 90ti denní zkušební licence

Migrace na Sentinel LDK
Migrace p ináší nejen vyšší míru bezpe nosti, ale i flexibilní nástroj pro lepší využití
Vašeho software. Pro existující zákazníky používající Sentinel HASP, Sentinel
SuperPro nebo SHK je nabízený Migration Tool jako sou ást SDK. Pomáhá s migrací
z existujících licen ních server do Sentinel EMS databáze. P echod na Sentinel LDK
Vám fakticky poskytne bezprecedentní úrove bezpe nosti a ochrany. Pokud
používáte vlastní systém licencování, Sentinel LDK osvobodí Vaše vývojá e od údržby
tohoto systému a umožní jím se pln v novat jejich práci, tedy vývoji sw. Navíc si
budete jisti, že používáte nejlepší dostupné ešení pro monetizaci software a m žete se
spolehnout na neustálý vývoj expert SafeNetu, což Vám zaru uje maximální
efektivitu.

Sentinel EMS
V odv tví lety ov ený engine Sentinel
EMS umož uje vydavatel m software
a jejich zákazník m sledovat jejich
pot eby a požadavky. Jednoduše
žete nakonfigurovat system, tak aby
upozornil vás nebo zákazníka na
kon íc í tria l verzi, na možnost
prodloužení licence nebo že služba není
používaná.
Spolu se Sentinel LDK je možná také
vzdálená aktivace, obnova, p esunutí
nebo upgrade licence. Spojení Sentinel
EMS se Sentinel LDK dále umož uje
snadnou integraci do používaných
systém ERP, CRM nebo t eba
platebního portálu.
Všechny zmín né výhody p inášejí
snadnou správu licence p i celém jejím
životním cyklu, což vede ke snížení
náklad na vydávání a provoz licence.

Technické specifikace
Sentinel LDK má podporu
pro opera ní systémy

(pro uživatele chrán né aplikace)
Windows XP SP3
Windows XP Embedded
Windows Server 2003, 2008
Windows Server 2012
Windows Vista
Windows 7
Windows 8, Windows 8.1
Mac OSX 10.6.8, 10.7.5, 10.8.5
OpenSuSE 12.3
RedHat EL 5.9, 6.4
Ubuntu 10.04, 12.04
Debian 6.0.x
zahrnuvše 32- & 64-bit vydání

Podporované virtuální
prost edí
VMware ESXi 4, 5
Vmware Workstation, Player
Virtual Box
Hyper-V
Parallel Desktop for Mac
Xen

Podporované programovací
nástroje
C, C++, C#
Delphi
Java
Visual Basic
Visual Basic.NET
4D

Sentinel Cloud
SafeNet uvádí na trh jedine ný produkt pro licencován SaaS aplikací.
Sentinel Cloud umož uje provozovatel m využívat flexibilní a škálovatelnou
katalogizaci služeb v Cloudu a pružnou odezvu na pot eby zákazník v rychle
se rozvíjejícím oboru. V rámci platformy lze snadno vytvá et feature-based licen ní
a obchodní modely, automaticky vydávat oprávn ní k používání aplikace, monitorovat
ístup zákazník , propojit licencování a firemní ERP systémy a zhodnotit
tak optimáln cloudové aplikace.
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