Čo je Silentel?
Silentel chráni vašu hlasovú a dátovú komunikáciu proti odpočúvaniu.
Slentel urýchli váš biznis. Umožňuje komunikáciu nech ste kdekoľvek
a kedykoľvek bez pochybností a obáv zo zneužitia informácii a to
s istotou akú dáva len osobné stretnutie.
Silentel je intuitívny, ľahko nasaditeľný a používatelia si rýchlo osvoja
nový a jednoduchší spôsob zaobchádzania s citlivými informáciami.

Ako funguje Silentel
Spoločnosť Ardaco, a.s. založená v roku 2001 je
Bezpečné telefonovanie cez Silentel predstavuje len minimálny rozdiel

inovatívnym lídrom v oblasti

v porovnaní s bežnou komunikáciou cez mobilný telefón. Uskutočniť

informačno-komunikačných technológií a informačnej

šifrovaný hovor si vyžaduje jednoduchý výber užívateľa zo zoznamu

bezpečnosti. Ardaco ponúka vlastný, plne škálovateľný

Silentel kontaktov a z ponúknutého menu vybrať možnosť “Vytvoriť

Silentel systém pre bezpečnú komunikáciu, poskytujúci

hovor”. Silentel aplikácia automaticky vytvorí jedinečný šifrovací kľúč,

prenos hlasu, dátovej komunikácie a správ.
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ktorým je zabezpečené dané spojenie.
Okrem toho Ardaco ponúka široké spektrum vlastných
Počas celého hovoru sú všetky prenášané informácie cez Silentel

produktov v oblasti elektronického a kvalifikovaného

šifrované u odosielateľa a dešifrované až priamo u prjímateľa. Nikto,

elektronického podpisu QSign, z ktorých sú všetky

vrátane komunikačného servera, nie je schopný narušiť komunikáciu. Či

určené pre bezpečné a finančne efektívne spracovanie

už ide o prenos hlasu, textových správ či akýchkoľvek iných dát. Je

elektronických dokumentov.

taktiež nemožné identifikovať kto a kedy cez Silentel komunikoval.
Jednotlivci, spoločnosti a štátne organizácie vo viac
Po ukončení hovoru sú všetky šifrovacie kľúče vymazané a vaša
komunikácia ostáva navždy utajená.

ako 50 krajinách si môžu spoľahlivo ochrániť a
zabezpečiť svoju komunikáciu a informácie pomocou
širokej škály Silentel a QSign produktov.

Žiadne informácie a to vrátane zoznamu kontaktov sa neukladajú
v mobilnom zariadení. A tak aj v prípade straty, či odcudzenia telefónu
všetky dáta a informácie ostávajú nedostupné a navždy chránené
aplikáciou Silentel.
Silentel chráni vaše citlivé informácie a zároveň poskytuje možnosť
minimalizovať čas strávený na osobných stretnutiach alebo fyzické
doručovanie dokumentov a iných materiálov. Ušetrí váš čas ako aj
výrazne zníži náklady na cestovanie.

Incoming Silentel Call

Ardaco, a.s.
Polianky 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
+421 2 322 123 11
info@ardaco.com
WWW.SILENTEL.COM
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Silentel Studio
Moderné a jednoducho ovládateľné riešenie pre správu bezpečnej
komunikácie. Jeden z kľúčových aspektov bezpečnosti je práve
spôsob spravovania komunikačného systému.
Ako si dokážete spravovať užívateľov vašej komunikačnej skupiny?

Bezpečné kontakty
Silentel aplikácia používa vlastné kontakty, ktoré sú oddelené
od kontaktov uložených v telefóne.

Contacts

Ako si viete pridávať nových užívateľov do vašej zabezpečenej

Search

komunikačnej skupiny?
Ako je vaša komunikačná skupina zabezpečená, napríklad proti
krádeži identity?
Ako viete chrániť užívateľov v prípade straty alebo odcudzenia
zariadenia (telefónu)?
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Bezpečný hovor
Štandardný mobilný hovor medzi dvoma
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Bill Smith

účastníkmi, ale šifrovaný.
Bruno Nash

Klúčové beneﬁty
Viac ako 10 rokov osvedčenej bezpečnosti
Bezpečnosť je ako víno, len rokmi sa preverí jej kvalita a vy
dostanete to, za čo ste si zaplatili.
Šifrovanie zaručuje 100% -nú bezpečnosť pre vaše informácie

Gevin Zackary

Bezpečná konferencia

Matthew Thore

Bezpečná konferencia umožňuje hlasovú a dátovú komunikáciu

Phillip Schultz

medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi.

Richard Roe

Všetky prenášané dáta sú zašifrované u odosielateľa
a dešifrované až priamo u prjímateľa.

Lin Qin Chang

Niekoľko nezávislých bezpečnostných certifikácií v súlade so
štandardom a NATO klasifikáciou.
Súkromie
Telekomunikační operátori ukladajú množstvo osobných údajov

Bezpečné správy

Peter Beterberg

Textové správy so šifrovaným obsahom, prílohami a ďalšími
bezpečnostnými funkciami.

Contacts

Messages

Chat

Notiﬁcations

Settings

svojich užívateľov, komunikáciu a informácie o polohe užívateľov.
Silentel systém nevyžaduje žiadne osobné údaje (meno, adresu,
GSM číslo, polohu ani nič podobné).
Silentel komunikácia je prenášaná vždy ako internetové dáta, čím
sú vaše hovory a textové správy nevystopovateľné.
Dostupné, jednoduché, intuitívne

Bezpečný prenos súborov
Posielanie šifrovaných dokumentov, obrázkov,
videí a akýkoľvek iných súborov.

Štandardné riešenie na kľúč. V priebehu pár minút viete vytvoriť
a zabezpečiť stredne veľkú komunikačnú skupinu.
Intuitívne a jednoduché užívateľské prostredie, kryštálovo čístý
zvuk pri hlasovom prenose.
Podporuje všetky štandardné internetové siete - GSM 2G, 3G,
4G/LTE, Wi-Fi, LAN/WAN, satelit.

Bezpečné úložisko súborov
SilentelSafe poskytuje bezpečné úložisko pre vaše citlivé
dokumenty, fotografie a všetky ostatné súbory.

Najvyššia úroveň bezpečnosti.
Jednoduché používanie.
Dostupný pre každého.

