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За Armour Comms

Armor Communications Limited осигурява водеща на 
пазара технология за криптирани решения, 
включително на глас, видео, съобщения и данни за 
стандартни смарт телефони и таблети. Снабдява 
правителството, корпоративните и финансови пазари 
с лесна за използване, икономически ефективна 
технология, съчетана със съвременни методи за 
сигурност, за да достави базирани в облака и локални 
решения за сигурност. Продуктите на Armor включват 
решения, одобрени от FIPS, CPA и НАТО.

Контакти:

Armour Communications Ltd 
1st Floor, Millbank Tower,
London, UK, SW1P 4QP 
Tel: +44 (0)203 637 3801
www.armourcomms.com
Email: sales@armourcomms.com

Armour Mobile

Защитена гласова комуникация
Armour MobileTM предоставя възможност за защитена VoIP комуникация 
на правителствено ниво. Едно лесно за използване и изтегляне 
софтуерно приложение, което е оперативно съвместимо със 
стандартните смарт телефони и таблети, за комуникационни връзки на 
мобилни към мобилни устройства и на мобилни устройства към 
стационарни устройства и конферентни връзки.
 

Защитена конферентна връзка
Лесно създаване на видео или аудио-конферентна връзка в движение, 
за комуникация на множество потребители.
 

Защитени съобщения
Опцията Защитени съобщения осигурява, чрез връзка peer-to-peer, 
споделяне на важна информация, с доверени контакти. С 
допълнителни предимства, като например преглед на наличните 
онлайн контакти, теми на съобщенията, индикация за доставено и 
прочетено съобщение, изпращането на сигурни съобщения не може да 
бъде по-лесно.

Защитено видео
Защитено Full Motion Video (FMV) и видео-конферентна връзка, 
позволяват важна информация, да бъде споделяна в критични 
ситуации, което позволява на вземащите решения да реагират бързо и 
ефективно.

Защита на прикачени файлове

Прикачете изображения, файлове и гласови бележки с нашата услуга за 
съобщения. Бърз и лесен метод за сигурно изпращане на файлове от 
вашия смарт телефон или таблет.

Защитен групов чат

Позволява обмен на съобщения, файлове и т.н. в рамките на една група. 
Идеален за удобно уведомяване за конферентни разговори, 
позволяващ също и едновременни съобщения по време на 
конферентни разговори.
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Мобилни към мобилни устройства 
Защитете вашите комуникации между стандартни мобилни телефони (като 
смарт телефони с Android и iPhone), като просто изтеглите софтуерното ни 
приложение за всяко устройство и се регистрирайте, за да използвате 
услугата на Armour:
 
 Приложенията на Armour Mobile използват сигурност на  
                  правителствено ниво, за да защитят вашите поверителни
                  гласови и видео разговори и съобщения срещу прихващане.

Мобилни към стационарни устройства, гласова 
поща и конферентни връзки
Защитена комуникация между вашите мобилни устройства и други системи 
за гласова комуникация (например стационарни телефони в офиса) или 
услуги (например гласова поща или аудио / видео-конферентна връзка) 
могат да бъдат активирани при използване възможностите на портала ни:

 Гейтуеят Armor Connect може да бъде свързан към вашият Enterprise
                 PBX, за да се осигури сигурна свързаност във вашата съществуваща
                 офис среда.

Облачна услуга
Armor оперира с облачни услуги за потребителите на Armor Mobile: след 
като веднъж сте регистрирали своите мобилни устройства при нас, ние 
можем бързо да ги включим към нашата облачна услуга, така че да можете 
да започнете да осъществявате сигурни разговори.

Локално
Локалното решение на Armor позволява на вашата организация да 
конфигурира и управлява вашата защитена комуникационна услуга в пълна 
тайна. Armor осигурява самостоятелна софтуерна инфраструктура, която 
може да се инсталира на собствени сървъри, осигурявайки самостоятелна 
функционалност за сигнализация за обаждане и за управление на 
потребителите във вашата частна мрежа, администрирани чрез собствена 
уеб-достъпна конзола за управление, като алтернатива на използването на 
облачната услуга на Armor.

Унифицирани комуникации
Аудио и видео технологията на Armor Comms се интегрира с популярни 
инсталации за унифицирани комуникации, предоставяйки по-добра 
възвращаемост на вашата съществуваща инвестиция.
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Функции, възможности и 
ползи за бизнеса
Сигурност 
• Здрава защита от край-до-край на
                  правителствено ниво
• Одобрен от NATO
• Валидирани алгоритми по FIPS 140-2  
• Trustzone надеждно съхраняване*
• Съвместим с Knox*
•                Одобрен по CESG CPA за Android/iOS

Производителност 
• Взаимодейства с водещите смарт
                  телефони и клетъчни мрежи от
                  целия свят
• Висококачествена връзка с ниска
                  латентност
• Защитени разговори към стационарни
                  телефони и гласови услуги чрез       
                  гейтуей продукт

Простота
• Работи на популярни смарт телефони
                  на AndroidTM и iPhone®
• Съвместим с комплементарна
                  технология например MDM
• Интуитивен потребителски опит
• Защитени разговори, съобщения и
                  видео
•                Изпращане на снимки и файлове в  
                 съобщенията
• Рентабилен и лесен за използване

Мрежова поддръжка
• Всяка IP-съвместима мрежа

Ползи за бизнеса
• Гъвкави защитени комуникации за
                  мобилните служители
• Обстановка за среща лице в лице където
                  и да са разположени служителите
• Намалени разходи за пътуване, както
                  и ползи от пестене на време
• Позволява по-бързо и по-добро вземане 
                  на решения

*  Зависи от платформата

Armour Mobile


