
- GSM/CDMA
- 2G
- 3G
- 4G
- Satellite
- Wi-Fi™

Всяка IP мрежа например.:
Поддържани мрежи

сигурни разговори към стационарни 
телефони с Cellcrypt Enterprise 
Gateway™

международни разговори в над
200 страни

Работи с всички безжични мрежи
възможни за данни

Високо качество с малко забавяне

Взаимодейства с и между водещите 
смарт телефони и мобилни мрежи

Работа

Intuitive user experience, runs in
background & integrates with
device phonebook

не се нуждае от специални средства 
за инсталациия

лесно за инсталиране от 
потребителя приложение за iPhone

Леснота

валидиран от правителството на 
САЩ по стандарт FIPS 140-2 
(серт.номер 1310)

сигурно криптиране от край до край
Сигурност

Сигурността е гарантирана;Cellcrypt използва същите добре установени и надеждни 
криптиращи технологии, които се използват за защита на лаптопи, корпоративни данни и 
финансови транзакции.

Използването на Cellcrypt Mobile е толкова лесно, колкото и провеждането на обикновенно 
обаждане, но предоставя увереност, че телефонните разговори, независимо дали са от 
мобилния телефон или от офиса, вкъщи или зад граница, в или между отделите, доставчиците 
или бизнес партньорите, са защитени от край до край

Cellcrypt Mobile за iPhone е лесно за използване, следващо поколение софтуерно решение, 
което използва мрежата за данни, за да доставя несравнимо качество на звука, кратки 
гласови забавяния (латентност), глобално покритие и възможност за междуконтинентални 
разговори -доставени с висока степен на сигурност.

Говорете уверено

Сигурност от край до край за всеки ден с мобилни телефони

Със Cellcrypt разговорите с най-популярните телефони могат лесно да се защитят, да се 
свържете с телефонната централа в офиса, така че да сте сигурни, че разговорите са 
защитени, където и да се намирате

През 2010 разходите за прихващане на телефон значително намаляват, благодарение на 
хакерите, които изчисляват и публикуват безплатно в интернет книга с кодове за 
разшифриране на GSM разговори-използваем при 80% от мобилните телефони в световен 
мащаб-а също така демонстрират оборудване за подслушване, което вече е готово за 
използване и струва под 2000 долара.

Организациите полагат значителни усилия, за да защитят своите важни данни от
подслушване или загуба-по-точно когато се използват извън офиса и при 
пътувания в чужбина

Защитава ценна информация

Cellcrypt Mobile за iPhone прави Вашите гласови разговори надеждни и 
лични, за да можете да говорите уверено, независимо къде се намирате

Говорете уверено по своя мобилен телефон
iPhoneCellcrypt Mobileза


