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Scalys TrustBox biedt oplossing voor communicatiebeveiliging op militair niveau
HENGELO – 19 november 2018

De Scalys TrustBox is de hoogwaardig beveiligde router & IoT-gateway voor veilige communicatie via
internet. Hij beveiligt de communicatie en connectiviteit tussen onderling verbonden apparaten
volgens normen zoals die door defensie worden gehanteerd. Door in één apparaat een hoge
doorvoer te combineren met hardwarematige beveiligingsfuncties biedt de TrustBox de best
beveiligde internetverbinding, ongeacht of deze onderweg of thuis wordt gebruikt.

Ongeëvenaarde beveiliging
De TrustBox is gebaseerd op de NXP® Layerscape® LS1012A netwerkprocessor met geïntegreerde
netwerkversnelling. Door deze SoC te combineren met een hoogwaardig beveiligde
hardwarearchitectuur en de mogelijkheid om cyberaanvallen te blokkeren, heeft TrustBox-producent
Scalys een beveiligingsniveau bereikt dat veel verder reikt dan dat van apparaten die hoofdzakelijk
softwarematig beveiligd zijn. De TrustBox werd ontworpen op basis van diepgaande kennis van
elektronische apparatuur van militaire kwaliteit en integreert de beste oplossingen in IoT-gateway-,
VPN- en routertechnologie. Daarmee is het apparaat ideaal voor zowel consumenten- als netwerk- en
industriële IoT-toepassingen. Mede dankzij de uitgebreide beveiligingsset die is geïntegreerd in de
TrustBox is het product ook certificeerbaar volgens de hoogste industriële beveiligingsnormen.

Met medewerking van marktleiders
Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de TrustBox is Scalys een partnerschap aangegaan met
marktleiders NXP en Microsoft. Hans Klos, CEO van Scalys: "Scalys heeft de TrustBox ontwikkeld
omdat wij cyberbeveiliging zien als een vitaal issue voor nu en de toekomst en ervan overtuigd zijn
dat hoogwaardig beveiligde communicatieoplossingen pure noodzaak zijn. Samen met onze sterke
partners Microsoft en NXP zijn wij erin geslaagd dit geavanceerde communicatiebeveiligingsplatform
te bouwen.”

Sam Fuller, Director of Marketing bij NXP, liet optekenen: " De ingenieurs bij Scalys hebben in de
TrustBox op een uitstekende manier gebruik gemaakt van de Trust Architecture beveiligingsfuncties
van de NXP Layerscape LS1012A netwerkprocessor. De Layerscape-lijn van NXP biedt een
hardware root waarin trust- en cryptografische accelerators samengaan. Mede daardoor kunnen
bedrijven als Scalys veilige routers en IoT-apparaten implementeren.”
Sam George, directeur van Azure IoT Engineering bij Microsoft, verklaarde: “Het beveiligen van IoT is
complex en moet op elke laag worden aangepakt. Wij richten ons op complete oplossingen voor IoTbeveiliging, van chip tot software en de cloud. De zwaar beveiligde hardware van de TrustBox en de

Open Enclave SDK van Microsoft vormen samen een aanvulling op de beveiligde software in ons
Microsoft IoT Edge Platform en zorgen voor een veilige verbinding met Azure IoT Hub en andere
Azure cloudservices."

CES® 2019 Best of Innovation Award
Op 8 november 2018 werd de TrustBox verkozen tot CES® 2019 Best of Innovation Awards Honoree
De aankondiging werd gedaan tijdens CES Unveiled New York. Op dit tech-evenement voor
genodigden komen vooraanstaande media, exposanten en industrieleiders samen voor een
voorproefje van de producten en trends die worden verwacht op CES 2019, van 8 tot en met 11
januari 2019 in het Amerikaanse Las Vegas.

Verwachte releasedatum
De Scalys TrustBox is naar verwachting leverbaar vanaf februari 2019.
Klik hier om nu al een TrustBox te bestellen.
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Over Scalys
Scalys biedt een uniek portfolio aan hoogwaardige beveiligingsoplossingen en -producten. Wij
ontwikkelen en leveren beveiliging op enterpriseniveau. In onze oplossingen en producten
combineren we toonaangevende technologie met innovatieve ontwerpconcepten, met als doel de
communicatie tussen onderling verbonden apparaten te moderniseren en beveiligen.

Over CES
CES® is 's werelds verzamelplaats voor iedereen die met succes opereert in de
consumententechnologie. Al 50 jaar is dit dé plek waar vernieuwers en baanbrekende technologieën
samenkomen en waar innovaties van de volgende generatie aan de markt worden gepresenteerd.
CES is in zijn soort het grootste hands-on event en alle takken van de industrie zijn er
vertegenwoordigd. Dit evenement van de Consumer Technology Association (CTA)™ trekt uit alle
delen van de wereld kopstukken uit het zakenleven en baanbrekende denkers. De CES Innovation
Awards worden gebaseerd op beschrijvingen die aan de juryleden worden voorgelegd. CTA heeft de
juistheid van de inzendingen en de beweringen die erover worden gedaan niet geverifieerd, en de
winnende inzendingen niet getest.

Over CES® 2019 Best of Innovation Award
De CES Innovation Awards is een jaarlijks programma waar de allerbeste ontwerpen in de spotlight
staan. Het programma kent honorees in 28 productcategorieën. Een uitgelezen panel van juryleden –
onder wie ontwerpers, ingenieurs en vertegenwoordiger van de vakpers – beoordeelt inzendingen op
basis van ontwerp, functionaliteit, aantrekkelijkheid voor de consument, engineering en de mate
waarin ze onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. De inzendingen die de hoogste

beoordelingen hebben gekregen in hun respectievelijke productcategorieën, worden uitgeroepen tot
‘Best of Innovation Honorees’.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Santegoeds, Communications Manager.
E-mail: roland.santegoeds@scalys.com
Telefoon: +31 74 25 55 712

