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  مع الهاتف الجوال اآلمن الجديد مجهولة المصدر المشفرة المكالمات الصوتيةالنصوص و تجعلتي سي سي 

 سايفر توك

 رمز:المدرجة في بورصة ناسداك تحت ال)" كوميونيكيشنز كوربوريشن"تكنيكال شركة تقدم : (بزنيس واير) -ماساشوستس ،كونكورد

NASDAQ: TCCO ) بنظام  ة العاملةاتف الذكيوهلل المقواةمنصة ال، وهو نظام مبني على "8500"سايفر توك  مناآل الجوالالهاتف

درجة عسكرية بشكل صوتية ونصية مشفرة ب اتصاالتتوفير مبتكرة ل تقنيةستخدم يستخدام واألداء الوظيفي، في حين سهولة االل "أندرويد"

 .هناضغط ا تحميل الصورل. يمكن أن تكون مجهولة المصدر أيضا   كامل

": كوميونيكيشنز كوربوريشن "تكنيكالشركة في ومنتجات الراديو تطوير األعمال والمنتجات الالسلكية  شؤون ، مديركاميروفيدل قال و

 ه، ولكنفقطالتشفير واألمن  بأقصى مستوياتاالتصاالت  بتأمين ‘سايفر توك’اهم ال يسهذا و. الجوالالهاتف معايير أمن  برفع مستوىقمنا "

 وواصفات البياناتالمستخدم متعلقة ب معلوماتأية ال توجد باإلضافة إلى ذلك، ومشفرة لطبقة إضافية من الحماية. التصاالت الا يخفي أيضا  

 .الكاملة"ن الخصوصية ضمي مما، التصاالتالخاصة با

خفي ت التي، "ن"سايفر و اآلمنة تمن قبل شبكة االتصاال من "سايفر توك"نصية والرسائل الباالتصاالت  ةالخاص اترة اإلعدادتتم إداو

المستخدم هو الوحيد الذي  حيث أنات. بيانات المستخدم أو سجالت المكالم من أيجمع أو تخزين و توليديتم هذا وال كامل. بال تتصاالالا

 .والمكان الذي يتصل منه، أو األشخاص الذين يتصل بهميقوم بها  التي تتصاالالتوقيت اتعلقة بالمعلومات الميعرف ب

الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت أو نظام "سايفر توك" ستخدم يال واتصاالت عالمية موثوقة. بتمكين  خاصتناالمبتكرة  ةتقنيال تساهمكما 

وفي المواقع التي قد يتم حظر هذه ضعيف، نطاق ترددي  ذاتفي المناطق  الهاتفعمل ي بهذا،والشبكات الخاصة االفتراضية.  بروتوكوالت

اتصاالت ليوفر  "واي فاي"شبكات النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة و على"سايبر توك" عمل يباإلضافة إلى ذلك، و. فيها البروتوكوالت

 .في أي مكان وبأي طريقة كانت عالية الجودة

 "إف آي بي إس ومعايير معالجة المعلومات االتحادية "256-"إيه إي إس ةالتشفير المتقدم حل معتمد من قبل معايير "سايفر توك" هو

حماية الهاتف ب ووكيل إنفاذ التصريحاتلبروتوكول اإلنترنت ، وجدار الحماية المقوى "أندرويد"نظام التشغيل . ويساهم كل من "140-2

 .االختراقمن 

 .الءعممن قبل الالمملوكة و ةالخاص"سايفر ون" اآلمنة  تاالتصاال اتشبكتتوافر الشبكة، ب بالتحكم الكاملالذين يرغبون  عمالءوبالنسبة لل

"تي سي سي"  من"سايفر توك"  الجديد المكتبي بروتوكول اإلنترنتهاتف مع  "سايفر توك" متوافقا   مناآل الجوالالهاتف ويعتبر 

 .من الجوال إلى المكتبمنة اآللالتصاالت الصوتية 

أو زيارة الموقع اإللكتروني التالي:   6353-287-978-1+"سايفر توك"، على الرقم التالي لدى مبيعات ال بقسم شؤون التصاليرجى ا

www.tccsecure.com/sales. 

 "كوميونيكيشنز كوربوريشن"تكنيكال شركة  لمحة عن

ا في أنظمة االتصاالت اآلمنة العالية والحلول  50تخصص "تي سي سي" ألكثر من   "المخصصة، بما يدعم أفضل معايير "سيفر ونعام 

والشركات  اتالتي يتم نقلها عبر نطاق واسع من الشبكات. وتعتمد الحكومالحساسة والبيانات ومقاطع الفيديو  االتصاالت الصوتيةلحماية 
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ا على أمن "تي سي سي" 115في  : موقع اإللكتروني التالي، يرجى زيارة المزيد من المعلوماتلل. لحماية اتصاالتها الموثوق بلد 

www.tccsecure.com، يوتيوب"و، "تويتر"و، "نلينكدإ" عونا على:أو تاب". 

"تكنيكال  هي عالمات تجارية مسجلة لشركة و"سايفر ون"  . "سايفر توك""جوجل"لشركة تابعة هي عالمة تجارية  "أندرويد"

 ."كوميونيكيشنز كوربوريشن

 bin/mmg.cgi?eid=51218460&lang=en-http://www.businesswire.com/cgi صور / وسائط متعددة متوفرة على :

 األصلية اللغة لنص الرجوع ويجب فقط، للمساعدة قدمت فقد الترجمة أما. المعتمدة الرسمية النسخة هو البيان لهذا األصلية اللغة نص إن

 .القانوني التأثير ذات الوحيدة النسخة يمثل الذي

 

 لالتصال

 "كوميونيكيشنز كوربوريشن"تكنيكال شركة 

 جانيت لوكلير

 19782876309هاتف: 

 pr@tccsecure.comيد اإللكتروني: البر

 

 "كوميونيكيشنز كوربوريشن "تكنيكال المصدر: شركة 

 

 :التالي اإلنترنت عبر الرابط اإللكتروني على شبكة والوسائط المتعددة بإمكانكم االطالع على هذا البيان الصحفي

http://www.businesswire.com/news/home/20151109005053/en 
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