
Система 
криптографічного 
захисту інформації
«КриптоЦентр»

САЙФЕР



Про Компанію «Сайфер»

 На ринку засобів криптозахисту з 1995 
року. 

 Ліцензія ДССЗЗІ України на виробництво
криптосистем і засобів криптографічного 
захисту інформації.

 Основним напрямком діяльності є розробка, 
впровадження та супроводження засобів 
криптозахисту інформаційних систем в 
банках та інших організаціях.
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Пріоритетні продукти компанії

 СКЗІ «КриптоЦентр».

 СКЗІ «Шифр-Х.509».

 СКЗІ «Персональний сервіс довірчих 
послуг».

 СКЗІ «Сервіс електронного підпису».

 СКЗІ «Сервіс шифрування».

 СКЗІ «Шифр-VPN».

 СКЗІ «Шифр-РКІ».
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СКЗІ «КриптоЦентр»

 Сервіс, який дозволяє легко виконувати 
криптографічні операції, використовуючи 
ключі електронного підпису різних 
Кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг (КНЕДП/АЦСК).

 Взаємодія КриптоЦентру з автоматизованими 
бізнес-системами, що потребують 
криптографічних перетворень, 
забезпечується через розроблений інтерфейс 
взаємодії (REST API).
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Можливості «КриптоЦентру» 
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КНЕДП/АЦСК, які підтримуються

 ІДД ДФС

 Органів юстиції 
України

 ТОВ «ЦСК Україна»

 ПАТ КБ 
«ПриватБанк»

 «Masterkey»

 Ринку електричної 
енергії

 Укрзалізниці

 ПАТ «Ощадбанк»

 ТОВ «Ключові 
системи»

 ДП «Українські 
спеціальні системи»

 Національного банку 
України

 Генеральної 
прокуратури України

 ПАТ «УкрСиббанк»

 та інші
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Перелік захищених носіїв, 
які підтримуються

 Активний режим

 Avtor Secure 
Token-337 Series

 ІІТ Алмаз-1К

 Efit EfitKey

 Avest AvestKey

 Пасивний режим

 Avtor Secure 
Token-337 Series

 ІІТ Алмаз-1К

 Efit EfitKey

 Avest AvestKey

 G&D StarSign

 Gemalto IDPrime

 Gemalto eToken
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Переваги «КриптоЦентру» 
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Переваги «КриптоЦентру» 
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 Легка інтеграція в інформаційні системи  за 
рахунок єдиного REST API КриптоЦентру.

 Накладання та перевірка електронного 
підпису та шифрування даних через веб-
інтерфейс.

 Наявність мобільного веб-клієнту. Мобільний 
пристрій використовується у якості носія 
особистого ключа та даних.

 Інтуїтивний інтерфейс у роботі з електронним 
підписом та шифруванням даних.

 Ідентифікація користувачів за BankID.



Типовий стан в організації
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З «КриптоЦентром»
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Універсальний 
інтерфейс взаємодії
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Надає REST API для автоматизованих систем, що 
можуть працювати на операційних системах 
Windows, Linux, MacOS, Android, iOS та інших.



«КриптоЦентр» у дії

 «КриптоЦентр» впроваджений у ПАТ 
«КРЕДОБАНК» (промислова 
експлуатація).

 Зацікавленість виявили державні та 
фінансові установи.
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Перспективи «КриптоЦентру»

MobileID ID-карта Захищене хмарне 
сховище ключів
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Контакти
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 04107, Київ, вул. Нагірна, 25-27

 Телефон/Факс: (044) 484-46-17

 E-mail: info@cipher.com.ua

 http://www.cipher.com.ua

mailto:info@cipher.com.ua
http://www.cipher.com.ua/
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