
Comunique-se com segurança a 
qualquer momento, em 
qualquer lugar.

Nos tempos atuais com o uso generalizado de comunicações 
não autorizadas, através de aplicativos de mensagem e Voz 
sobre IP (VoIP), os riscos para as comunicações empresariais 
nunca foram tão altos.

As discussões confidenciais por voz e texto são cada vez 
mais vulneráveis à espionagem e estão sendo armazenadas 
em redes e servidores que estão completamente fora da vista 
e controle das organizações.

Criptografia Forte para Voz, Mensagens
e Compartilhamento de Arquivos
O Cellcrypt é líder na indústria de criptografia forte de várias 
camadas para chamadas de voz / conferência, mensagens 
instantâneas e compartilhamento de arquivos seguros. 
O aplicativo usa protocolos baseados em padrões para entrega 
otimizada de conteúdo criptografado em tempo real entre 
dispositivos móveis, mesmo em redes sem fio de baixa largura de 
banda.

O Cellcrypt é a solução completa para comunicações móveis 
confiáveis, fornecendo mensagens instantâneas seguras em 
tempo real, chamadas de voz / conferência e transferência 
segura de arquivos, tudo protegido por criptografia forte, 
autenticada de ponta a ponta.

Combinando segurança de grau militar com a facilidade de 
uso de um aplicativo comum, o Cellcrypt não requer 
treinamento ou configuração por parte do usuário, garantindo 
implantação rápida e fácil, aceitação e adoção de usuários de 
toda a empresa.
Com o Cellcrypt, você pode confiar que suas 
comunicações confidenciais permanecem confidenciais.
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O Cellcrypt está disponível para PCs Windows e Macs Apple e 
dispositivos móveis Android, iPhone, Blackberry e Windows.

Confie em sua marca
O Cellcrypt pode ser totalmente rotulado com a identidade da 
sua marca, para que você possa demonstrar que a segurança 
é a sua prioridade número 1. Forneça aos seus funcionários 
uma maneira segura de se comunicarem entre si. Fortaleça as 
relações com o seu cliente com um aplicativo que lhes permita 
conversar com você de forma segura, a qualquer hora, em 
qualquer lugar e com custos excepcionalmente baixos.

Para operadoras móveis, o Cellcrypt fornece um serviço com 
alto valor agregado aos seus clientes corporativos.
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Principais recursos e benefícios

As chamadas podem ser feitas em qualquer 
rede, incluindo redes 2G / EDGE, CDMA, 
3G / HSDPA, 4G / LTE, Wi-Fi e Satélite. 

O Cellcrypt otimiza a entrega de conteúdo 
de voz e dados em tempo real criptografado 
entre dispositivos móveis, mesmo em redes 
móveis / sem fio de baixa largura de banda.

Todas as chamadas de voz são 
encaminhadas através da ligação de dados 
do dispositivo móvel.

A rede de voz sobre IP (VoIP) da Cellcrypt 
elimina os custos de chamadas de longa 
distância e internacionais entre dispositivos 
móveis e entre sistemas de telefone fixo / 
escritório e usuários móveis por meio do 
Cellcrypt Voice Gateway.

Envie mensagens seguras entre 
smartphones, PCs e Macs, garantindo a 
privacidade de suas conversas. Compartilhe 
fotos, vídeos, clipes de voz e até mesmo 
anexos de arquivo completo, com a 
facilidade de uso de um aplicativo de 
consumidor.

O Grupo de Mensagens, para colaboração e 
compartilhamento de arquivos, pode ser 
definido localmente pelo usuário ou 
centralmente pela organização com total 
segurança e controle.

As chamadas de voz são completamente 
criptografadas end-to-end e são roteadas 
através da conexão de dados do dispositivo 
móvel. Os codecs de voz adaptativos da 
Cellcrypt garantem baixos dados e uso de 
bateria, sem degradação da qualidade de 
voz.

Fornece a autenticação completa de todas 
as partes em uma chamada eliminando os 
riscos de representação por meio de 
identificação de chamador.

O Cellcrypt fornece o mais alto nível de 
criptografia e autenticação para proteger 
contra interceptação de chamadas e 
espionagem. As mensagens e transferências 
de arquivos também são criptografados de 
ponta a ponta para garantir privacidade.

Cellcrypt é certificado para o FIPS 140-2 padrão, 
aprovado pelo Instituto Nacional dos EUA de 
Padrões e Tecnologia (NIST).

O Cellcrypt permite aos usuários iniciar 
chamadas telefônicas instantâneas e ad 
hoc entre grupos de contatos em 
dispositivos móveis e terrestres.

Para chamadas de conferência 
agendadas, a interface da Web permite 
que você agende a chamada, identifique 
quem está ligando e tenha controle durante 
a chamada para silenciar ou remover os 
participantes.

O Cellcrypt Voice Gateway fornece uma 
conexão segura e criptografada de um 
dispositivo móvel para seu sistema de 
telefone do escritório, desde que os 
usuários podem chamar linhas terrestres e 
acessar recursos de PBX como correio de 
voz, encaminhamento de chamadas e 
chamadas de conferência. O Voice 
Gateway também permite chamadas 
seguras para usuários móveis do Cellcrypt 
diretamente do seu telefone de escritório 
ou centro de atendimento.

Cellcrypt está no uso ativo dentro das 
empresas e dos governos / forças armadas 
worldwide.

A Cellcrypt também fornece soluções 
certificadas para uso além do Sensitive But 
Unclassified (US) e Restricted (UK) com 
criptografia substituível quando necessário, 
para uso em ambientes classificados.

O Private Switch é o núcleo do controle do 
Cellcrypt e é administrado através de um 
console de gerenciamento baseado na 
web com acesso restrito a usuários 
autorizados.
A infraestrutura Cellcrypt Private Switch pode 
ser instalada e operada totalmente  local em 
seu data center ou pode ser hospedada como 
uma solução baseada na nuvem para reduzir 
a infra-estrutura e custos de funcionamento.
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