Armour Mobile
Veu Xifrada
Armour Mobile™ és una solució VoIP per a comunicacions segures de grau
governamental. Consisteix en una aplicació de programari fàcil d'usar i
descarregable, que és interoperable amb els habituals smartphones i tauletes.
Funciona tant per a les comunicacions entre mòbils com entre fixos i mòbils,
permetent també conferències multiusuari.

Missatgeria Xifrada
La missatgeria segura proporciona l'intercanvi d'informació crítica peer-to-peer
(P2P) amb tots els contactes segurs. Disposa de funcionalitats com veure els
contactes disponibles en línia, fil de missatges i indicadors de confirmació de
lliurament i de lectura de missatges.

Vídeo Xifrat
El sistema Full Motion Video (FMV) i la vídeo conferència permeten que la
informació crucial pugui ser compartida en situacions de temps crític,
permetent als responsables de presa de decisions poder respondre amb
rapidesa i eficàcia.

Conferències Xifrades
Configuració fàcil de videoconferències o audioconferències en pocs minuts,
per a comunicacions segures multiusuari.

Arxius Adjunts Xifrats
Possibilitat d'adjuntar imatges, arxius i notes de veu a través del servei de
missatgeria. És un mètode fàcil i ràpid d'enviar arxius de forma segura des d'un
smartphone o tauleta.

Xat de Grup Xifrat
Permet l'intercanvi de missatges, arxius, etc. dins d'un grup. Ideal també per
convidar ràpidament a diversos usuaris a una trucada de veu multiusuari,
permetent alhora que aquests usuaris utilitzin la funcionalitat de missatgeria
xifrada durant aquesta trucada.

Sobre Armour Comms
Armour Communications Limited proporciona una tecnologia
líder en el mercat per al xifrat de veu, vídeo, missatgeria i
dades, en els habituals smartphones i tauletes, abastint als
mercats governamentals, empresarials i financers amb una
tecnologia fàcil d'usar i econòmica, combinant tecnologies de
seguretat avançades per oferir solucions segures tant en el
núvol com en local. Els productes que ofereix Armour Comms
compten amb l'aprovació dels certificats de seguretat FIPS,
CPA i OTAN.
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Armour Mobile
Mòbil a Mòbil
Protecció de les comunicacions de mòbil-a-mòbil als habituals smartphones
Android i iPhone, simplement descarregant l'aplicació de programari en cada
dispositiu i registrant-se per utilitzar Armour Service:
Les aplicacions Armour Mobile utilitzen seguretat de grau
governamental per protegir les converses sensibles de veu,
vídeo i missatges, contra intercepció.

Mòbil a fix / Missatgeria de veu / Conferència
Les comunicacions segures entre els dispositius mòbils i altres sistemes de veu
(per exemple, els telèfons fixos dins de l'oficina) o serveis (per exemple, correu
de veu o àudio/videoconferència), es poden habilitar usant el producte Armour
Connect Gateway:
Armour Connect Gateway permet connectar-se a la PBX de
l’empresa per proporcionar comunicacions de veu segures
en l'entorn ja existent a la oficina.

Servei en el núvol (Cloud)
Armour ofereix un servei en el núvol per als usuaris d'Armour Mobile: un cop
registrats els dispositius mòbils amb Armour, podem activar el servei
en el núvol per començar ràpidament a comunicar-se de forma segura.

Servei en local (On-Premises)
La solució Armour On-Premises permet a la seva organització configurar i
administrar el seu servei de comunicacions segures amb total privacitat. Armour
proporciona programari d'infraestructura autònoma que el client pot instal·lar
en els seus propis servidors, proporcionant senyalització de trucada
independent (standalone call signalling) i la funcionalitat de gestió d'usuaris en
la seva xarxa privada, administrada a través d'una consola d'administració
accessible via web, com una alternativa a l'ús del servei que Armour ofereix en el
núvol.

Comunicacions Unificades
La tecnologia d'àudio i vídeo d’Armour Mobile s'integra amb les instal·lacions de
Comunicació Unificada (Unified Communication) més populars, permetent un
millor retorn de la inversió.

Característiques,
funcionalitats i beneficis
empresarials
Seguretat
•
•
•
•
•
•

Robust sistema de seguretat governamental
de punt-a-punt (end-to-end)
Aprovat per l'OTAN
Algorismes validats FIPS 140-2
Emmagatzematge segur Trustzone *
Compatible amb Knox *
Aprovació CESG CPA per Android / iOS

Funcionament
•
•
•

Interoperable amb els principals smartphones i xarxes mòbils a nivell mundial
Alta qualitat de connexió amb baixa latència
Trucades segures a telèfons fixos i serveis de
veu, a través del producte Armour Connect
Gateway

Senzillesa
•
•
•
•
•
•

S'executa en els populars smartphones
Android™ i iPhone®
Compatible amb tecnologies complementàries, per exemple MDM
Experiència intuïtiva d'usuari
Seguretat de veu, missatgeria i vídeo
Enviament d'imatges i arxius adjunts en els
missatges
Fàcil d'usar i desplegament econòmic

Xarxes suportades
•

Qualsevol xarxa habilitada per IP

Beneficis que aporta
•
•
•
•

Comunicacions segures i flexibles per als
empleats
Proporciona un entorn per reunions cara a
cara, allà on es trobin els empleats
Redueix dels costos de viatges i augmenta els
beneficis pels estalvis de temps
Permet millors i més ràpides preses de
decisions

* Depèn de la plataforma
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