| Seguro, fácil e rápido.

Proteção e licenciamento
no seu software.

NeoKey
O NeoKey é um dispositivo similar a
um pen-drive que funciona como
uma chave para execução do seu
software, ou seja, enquanto ele estiver
conectado em uma porta USB o
software funciona normalmente, caso
contrário o software não funciona.
É a forma mais simples e segura de
proteger sua propriedade intelectual
contra a pirataria.









OTP ( LOGIN )
Driverless
Anti-Debug
64 módulos de licenças
Criptografia AES-256
Memória: 4KBytes
Controle Remoto
Expiração programada

Sistemas Operacionais: (PC ou ARM)
Windows, Mac e Linux (32 e 64 bits)
Linguagens: C++, C#, VC, VB, Delphi,
VB.NET, JAVA, AutoCAD.
Dimensões: 40 x 20 x 8 mm
Dimensões: 12 x 16 x 2 mm (Mini)
Peso: 7 g
Peso: 0,5g (Mini)
Voltagem Operacional: 5V
Consumo de energia: < 50mA
Temperatura de Operação: 0 a 70C
Temperatura de Armazenagem e
Umidade: –5C a 70C e 0 a 70%
Retenção de dados em memória: 10 anos
Gravação: Mínimo 100.000 vezes/célula

vendas@neoprot.com.br

DevTool – você personaliza a proteção e
licenciamento.
DevTool é um aplicativo que permite ao desenvolvedor
configurar/personalizar o NeoKey para integrá-lo ao
programa. Através dele você acessa e administra todas as
funcionalidades do sistema de proteção e licenciamento.

NeoKey+Net – precisa de uma solução para
rede?

O NeoKey+Net funciona de forma idêntica ao NeoKey e
ainda pode ser usado através de uma rede local
licenciando simultaneamente várias estações.

NeoKey Mini – precisa miniaturização?

O NeoKey Mini é ideal para uso em notebooks e sistemas
embarcados. Possui os mesmos recursos do NeoKey,
inclusive o +Net, com a vantagem de ser o menor dongle
do mercado.

NeoKey Master – você no controle.

O NeoKey Master é responsável por guardar todas as
credenciais para a utilização do DevTool. Ele fornece
acesso às configurações de um projeto, geração de APIs e
ao Menu de atualização.

NeoKey SDK – proteja seu software.
O SDK inclui: todos os softwares e manuais +
um NeoKey+Net + um NeoKey Master
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