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popolno varnost
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Globalna pokritost

Zaščitite kritično
mobilno komunikacijo
in shranjene podatke
proti kateri koli vrsti
kibernetskega napada

360° STOPINJ
ZAŠČITA

ŠIFRIRANJE na nivoju
vojaških operacij

VARNA STROJNA
OPREMA
IN PROGRAMSKA
OPREMA
GLOBALNA
POVEZLJIVOST

SVOBODA IN ZAŠČITA
VSE V ENEM
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Prevzemite popoln

nadzor
Zaradi pandemije COVID-19 se je kibernetski
kriminal po vsem svetu povečal za 600 %.

Statistika je videti šokantna, a tudi
logična. Tehnologije hitro napredujejo. Za
komunikacijo in izmenjavo informacij
uporabljamo mobilne naprave bolj kotkdaj
koli prej. Udobje hitrih in preprostih
povezav je na račun presežnih groženj
kibernetske varnosti.
V digitalni dobi lahko vaši kritični podatki in
komunikacije zlahka pridejo v napačne roke.
Dnevne organizacije postanejo žrtve hekerskih
tehnik kot npr izkoriščanja ničelnega dne,
napadi zlonamerne programske opreme,
lažno predstavljanje, prisluškovanje, DDoS,
MiTM in spletno vdiranje.Ti napadi lahko vašo
napravo spremenijo v vohunsko orodje, ki
posluša in opazuje vsak vaš korak.
Ali ga lahko preprečite? da. In mi, v TAG
Consultation v sodelovanje s PRIVATE d.o.o.,smo
tukaj, da vam pomagamo. S pravotehnologijo,
implementirano na pravi način,lahko ponovno
pridobite zasebnost in varnostsvojih podatkov!
Naš vodilni telefon T2 COMUNI-CATORponuja
360-stopinjsko zaščito, saj združujepet osnovnih
komponent:• operacijski sistem po meri• nabor
specializiranih varnostnih aplikacij
• lasten podatkovni načrt z globalno
povezljivostjo
• upravljavska rešitev za granularni
nadzor
• varna komunikacijska rešitev z lastnim
gostovanjem
T2 COMUNICATOR je mobilna naprava, ki jo
potrebujete, če resnično cenite svojo
komunikacijsko zasebnost in varnost podatkov.
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Ščitimo
vsako vertikalo
TAG Consultation je podjetje, ki pomaga organizacijam
ponovno pridobiti popoln nadzor nad varnostjo svojih
shranjenih podatkov in kritične komunikacije. Da bi zagotovili
vrhunske rešitve po meri za vsako vertikalo, sodelujemo z
cenjenimi pionirji mobilne varnosti – Secure Group Lab.

VLADNE AGENCIJE
Vlade obravnavajo informacije, ki so pomembne za nacionalno varnost,
pa tudi osebne podatke državljanov. Zavarovanje je nujno potrebno.

POLITIČNE STRANKE
Kršitve v političnih kampanjah lahko vodijo v vmešavanje v
demokratični proces. Šifrirana komunikacija lahko ovira takšne
poskuse.

VARNOST IN OBRAMBA
Zagotavljanje varnosti ljudi in lastnine zahteva varno in
zanesljivo komunikacijo, ki izključuje prestrezanje s strani
tretjih oseb.

ENERGETSKI SEKTOR
Uhajanje podatkov v sektorju energetike in vrtanja lahko vpliva na
cene surovin ter trge in gospodarstva uničenja. Zaščita
komunikacij je nujna.

FARMACEVTSKI IZDELKI
Podatki o raziskavah in razvoju so eno najbolj cenjenih sredstev
farmacevtske industrije. Nujno je zagotoviti, da se varno prevaža.

FINANCE IN BANČNIŠTVO
Uporaba zanesljivih postopkov preverjanja pristnosti je ključnega pomena za preprečevanje
finančnih goljufij. Naše šifrirane komunikacijske aplikacije zagotavljajo prav to.

MOBILNA VARNOST ZA VSE VELIKOST
PODJETJA
Ni vam treba biti multinacionalna družba, da potrebujete varnost, saj je večina
kibernetskih napadov usmerjena na mala in srednje velika podjetja. Naše
rešitve lahko zaščitijo podjetja katere koli velikosti pred kibernetskim
kriminalom.
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Poganja ga
neprebojna
operacijski sistem

OS Android in iOS imata več kot 500-odstotno
povečanje prijavljenih ločenih ranljivosti za leto 2021
v primerjavi s tistimi, o katerih so poročali leta 2020.
T2 COMUNICATOR deluje na Secure OS – operacijskem
sistemu po meri. Uporablja več obrambnih slojev za
izolacijo, šifriranje in zaščito mobilnih podatkov pred
kakršno koli mobilno grožnjo.

NIČNA NAPADNA POVRŠINA
Vstopne točke, ki jih je mogoče izkoristiti, kot so
Googlove storitve, so v celoti odstranjene iz
operacijskega sistema. Druge vstopne točke, kot so
storitve GSM in SMS, Bluetooth, NFC, GPS in drugo, je
mogoče blokirati tudi na ravni OS.

PREVERJEN ZAGON
Med prvim vpisom naprava ustvari edinstven
prstni odtis. Pri zagonu sistem preveri prstni
odtis glede na kopijo na strani strežnika, da
zagotovi celovitost in pristnost operacijskega
sistema.

TROJNO GESLO
ZAŠČITA
Ločena gesla ščitijo pomnilnik naprave,
operacijski sistem in varne aplikacije. Če je bilo
na kateri koli ravni večkrat vneseno napačno
geslo, sistem sproži zaporedje brisanja, da
zagotovi zaščito podatkov.
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VEČ STOPENJ ŠIFRIRANJA
Vsi podatki, shranjeni v napravi, so zavarovani in
šifrirani. Dohodna in odhodna komunikacija je
šifrirana od konca do konca in se prenaša preko
šifriranega omrežja.

VEČ MOŽNOSTI BRISANJA
T2 COMUNICATOR ponuja več načinov za
brisanje vseh podatkov v telefonu v kritičnih
nujnih primerih. Brisanje je možno v primeru
poskusov fizičnega poseganja, izgube dostopa
do telefona ali če je naprava nenehno izključena
ali izklopljena.

VARNA TRGOVINA KLJUČEV
Vsi šifrirni ključi so ustvarjeni in shranjeni na
kriptografskem modulu s certifikatom FIPS
140-2. Noben zasebni ključ se nikoli ne deli ali
shrani zunaj naprave.
ZAUPANJENE POSODOBITVE
Posodobitve se izdajajo in digitalno
podpisujejo izključno prek varnega
administrativnega sistema (SAS). Naprave
uporabljajo posodobitve šele po preverjanju
pristnosti digitalnega podpisa.
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Varna
Zbirka aplikacij
83 % mobilnih aplikacij za potrošnike ima vsaj eno varnostno napako.
Izbira ustreznih mobilnih aplikacij je bistvenega pomena za vsako organizacijo.
Bistvenega pomena je brezhibna integracija različnih aplikacij, ki podpirajo
podatke vprehodu, podatke v mirovanju in druge funkcionalnosti, da zagotovite
brez vrzeli inmožnosti za uhajanje podatkov.

T2 COMUNICATOR ponuja varen paket aplikacij, ki vam pomaga pri
vsakodnevni komunikaciji in pretoku podatkov. Z zbirko varnih aplikacijse
vam ni več treba zanašati na običajne aplikacije tretjih oseb.
Secure Communication Suite je sestavljen iz Varnega klepeta, varnega
trezorja in varnega koledarja. Tudi če napadalec prestreže promet aplikacij,
komunikacije ni mogoče dešifrirati in prebrati.
Integracija zaupanja vrednih podjetniških aplikacij je lahko na voljo kot možnost.

VAREN KLEPET
Secure Chat je od konca do konca šifrirana aplikacija za varno sporočanje, ki
uporabnikom omogoča:
• pošiljanje medsebojnih sporočil;
• Pridružite se skupinskim klepetom;
• Opravite neomejene glasovne in video klice.

Značilnosti in protokoli P2P klepeta brez strežnika:
• kriptografski protokol OTR;
• sporočila šifrirana z 256-bitno šifro AES;

• 4096-bitna izmenjava ključev Diffie-Hellman;
• zgoščevanje SHA-2, ki se uporablja za preverjanje pristnosti;
• Različne tipke za vsako sejo klepeta.
Značilnosti in protokoli varnega skupinskega klepeta:

• kriptografski protokol OMEMO;
• Algoritem Double Ratchet za šifriranje z več koncev na več koncev;
• eliptična krivulja (ECC) Curve25519/Ed25519;
• Diffie–Hellman (ECDH) ključna dogovorna shema eliptične krivulje;

• SHA-256 hash funkcija.
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Značilnosti in protokoli glasovnih in video klicev P2P:
• kriptografski protokol ZRTP;

• izmenjava ključev Diffie-Hellman;
• Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP);
• Kratek niz za preverjanje pristnosti (SAS) proti MiTM;
• Ključi se zavržejo po vsakem klicu.

Značilnosti in protokoli klepeta PGP:
• 4096-bitni par ključev RSA, ki se uporablja za šifriranje in dešifriranje;
• Vsebina šifrirana s šifro IDEA;
• šifrirni ključi, ki jih upravlja uporabnik;
• Zasebni ključi niso nikoli shranjeni na strani strežnika.

VAREN TREZNIK
Secure Vault je aplikacija za šifrirano shranjevanje datotek. Podatke lahko shranite
kot šifrirane zapiske, bogate oblike datotek, pogovore in ustvarite varne varnostne
kopije svojih nastavitev, stikov in podatkov.

Značilnosti in protokoli varnega trezorja:
• XTS šifriranje z najsodobnejšim zgoščevanjem SHA-512;
• Dodatna zaščita z geslom;
• Združljiv z več formati datotek;
• šifrirani zapiski;
• Šifrirane varnostne kopije.

VAREN KOLEDAR
Secure Calendar je zasebna koledarska aplikacija za organizacijo vašega delovnega
urnika,ustvarjanje sestankov in dogodkov, nastavljanje opomnikov in njihovo
varno skupno rabo z vrstniki prek varnega klepeta.

Značilnosti in protokoli varnega koledarja:
• popolno šifriranje baze podatkov SQLCipher 256-bit AES;
• Dodatna zaščita z geslom.
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BREZ STREŽNIŠKI PEER-TO-PEER KLEPET
Naš peer-to-peer klepet brez strežnika uporablja našo infrastrukturo samo za vzpostavitev varne povezave
med obema stranema. Vsi podatki so od konca do konca šifrirani in se prenašajo neposredno med
komunikacijskimi napravami, ne da bi šli skozi naše strežnike.

Ko tapnete pošlji, se aplikacija poveže s
strežnikom, ki preveri, ali je prejemnikova
naprava na spletu. Če ni, sporočilo ne bo poslano.

Tekmovalci

Pošiljatelj je na spletu; prejemnik je brez povezave

SVETOVANJE Z TAG

ki ste ga poskušali poslati, ko je bil brez povezave
– nikoli ni zapustil vašega telefona.

Strežnik preveri, ali je prejemnik na spletu. Če so,
jim telefon pošlje sporočilo neposredno.

Obe strani sta na spletu

Ko prejemnik pride v splet, ne prejme sporočila,

strežniku, ki preveri, ali je prejemnikova naprava
povezana. Če ni, sporočilo ostane na strežniku in
čaka, da se prejemnik poveže s spletom.

Pošiljatelj je brez povezave; prejemnik je na spletu

Nikoli ne zapusti vaše naprave.

Ko tapnete pošlji, aplikacija pošlje sporočilo

Ko prejemnik pride na splet, prejme vaše
sporočilo, ki ga je čakalo na strežniku, ne
glede na to, ali ste zdaj na spletu ali ne.

Sporočila se pošljejo na strežnik in nato od
strežnika do prejemnika.

SKUPINSKI KLEPET ZA SLEDOVANJE NIČ STREŽNIKA
Da bi olajšali zasebno, varno in s funkcijami bogato izkušnjo skupinskega klepeta, naši strežniki
shranijo šifrirana sporočila, dokler niso dostavljena vsem enakovrednim uporabnikom ali največ
sedem dni. Sporočila lahko dešifrirajo samo sodelujoče naprave.

Ko tapnete pošlji v skupinski klepetalnici, se

Tekmovalci

Pošiljanje sporočila

SVETOVANJE Z TAG

Ko tapnete pošlji, aplikacija pošlje sporočilo

aplikacija poveže s strežnikom in pošlje šifrirano

strežniku, ki preveri, ali je prejemnikova naprava

sporočilo.

povezana. Če ni, sporočilo ostane na strežniku in

7 dni

Če je eden ali več prejemnikov brez povezave,
ostane šifrirano sporočilo na strežniku največ
sedem dni. Izbriše se, ko je dostavljena vsem

Eden ali več prejemnikov je brez povezave

čaka, da se prejemnik poveže s spletom.

Ko prejemnik pride na splet, prejme vaše
sporočilo, ki ga je čakalo na strežniku, ne
glede na to, ali ste zdaj na spletu ali ne.

Če so vsi prejemniki povezani, je šifrirano sporočilo
dostavljeno in takoj izbrisano iz strežnika.

Vsi prejemniki so na spletu

prejemnikom ali po tem obdobju.

Sporočila se pošljejo na strežnik in nato od
strežnika do prejemnika.
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GLASOVNI IN VIDEO KLICI OD PEER-TO-PEER
S TAG Consultationom lahko opravljate neomejene šifrirane VoIP klice. Naše naprave uporabljajo naš strežnik
samo za vzpostavitev povezave med vrstniki, ne pa za olajšanje komunikacije. Pretok podatkov nam omogoča,
da ustvarimo pravo medsebojno povezavo z ničelnim zadrževanjem podatkov, kar zagotavlja neprimerljivo
zasebnost

Tekmovalci

Generacija para ključev

SVETOVANJE Z TAG

Efemerni pari ključev se generirajo na strežniku in

Obe napravi ustvarjata efemerne pare ključev.

VoIP klici

se nato razdelijo na naprave enakovrednih.

Ko kličete, se telefon poveže s strežnikom in
ga uporabi za lažjo povezavo z drugo
napravo. Komunikacija je prestrezna na ravni
strežnika.

Stroški klica

Pri klicu telefon s strežnikom preveri, ali je
prejemnik povezan. Komunikacija nato poteka
neposredno med napravami v pravem
enakovrednem okolju

Uporabniki lahko opravljajo neomejene klice brez
dodatnih stroškov.

Oba uporabnika se zaračunavata za vsak klic.

PGP KLEPETE S KLJUČI, KI JE UPORABNIK
Sporočila, poslana prek klepeta PGP, so šifrirana s 4096-bitnimi ključi, ki jih ni mogoče zlomiti niti
za sodobne superračunalnike. Vsi zasebni ključi so generirani in shranjeni neposredno v napravi,
pri čemer nobeni strani, vključno s posvetovanjem TAG, ne dovoli dešifriranja prenesenih
informacij.

Par ključev se ustvari na strežniku in nato
pošlje napravi.

Shranjevanje zasebnih ključev

Par ključev ustvari aplikacija v vaši
napravi.

Tekmovalci

Generacija para ključev

SVETOVANJE Z TAG

Vaša sporočila gredo skozi strežnike, vendar jih ne
more dešifrirati nihče razen vas – z zasebnim
ključem, shranjenim samo v vaši napravi.

Strežnik shranjuje kopije zasebnih ključev ali pa
lahko ustvari enake.

Izmenjava sporočil

Na naših strežnikih ni nikoli shranjenih
zasebnih ključev in ne moremo jih podvajati.

Vaša sporočila gredo skozi strežnik in jih je
mogoče dešifrirati s kopijami zasebnih ključev.

Zgrajena za

popolna varnost

Običajna praksa BYOD (prinesite svojo napravo)
je številne organizacije izpostavila tveganju
kršitev varnosti. Čeprav sistemi MDM centralno
nadzorujejo naprave, zaposleni še vedno
nagibajo k:

• Povežite se z internetom prek nezaščitenih
omrežij;
• Prenesite zlonamerne datoteke;

• Občutljive informacije naj bodo nezaščitene.

50 % podjetij, ki so omogočila BYOD, je doživelo
kršitev podatkov prek osebne naprave.

T2 COMUNICATOR rešuje izziv z uvedbo
popolne varnostno utrjene rešitve. Izvajanje
številnih metod zagotavljanja kakovosti
zagotavlja celovitost strojne opreme, ki jo
prejmete. Z blokiranjem senzorjev, ki jih je
mogoče zlahka kompromitirati, naprava
znatno zmanjša površino napada.
Za dodatnim geslom lahko shranite vse v
šifrirane baze podatkov slušalke. Več
neujemanja gesla sproži mehanizem za
brisanje naprave. Vse podatke lahko tudi
enostavno obrišete na daljavo.
Paket T2 COMUNICATOR vključuje dodatne
dodatke za zaščito zasebnosti kot npr faradayeva
torbicainzaščita zaslona za zasebnost.
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SPECIFIKACIJE MODELA STROJNE OPREME:

Osemjedrni

4500 mAh

procesor

baterija

128 GB

25 MP

šifrirano shranjevanje

sprednja kamera

4 GB

48MP + 8MP
+ 5 MP

Oven

6,53''

zadnje kamere

Full HD
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Mobilna naprava

upravljanje

Skoraj polovica vseh organizacij ima
vsaj enega zaposlenega, ki naloži
zlonamerno mobilno aplikacijo, ki
ogroža omrežja in podatke njihove
organizacije.
The Secure Administration System (SAS)
je rešitev za upravljanje mobilnih naprav
(MDM), ki ponuja obsežna in intuitivna
orodja za naprave, ki jih poganja varen OS.
Daje vam možnost natančnega nadzora,
spremljanja in konfiguriranja vaših
uporabniških naprav.

IT ekipam omogoča upravljanje ene ali
več kritičnih naprav iz centraliziranega
ukaznega centra.
• Namestite aplikacije in namestitvene pakete;
• vzpostavitev in upravljanje
flote varnih naprav;
• Konfigurirajte nastavitve in
funkcije naprave;
• Ustvarite pravilnike
za skupino naprav;
• Push množične akcije;• Izbrišite naprave na
daljavo;
• Naprave za varnostno kopiranje in obnavljanje;
• Spremljajte varnost omrežja
in odkrivajte lovilce IMSI;
• Onemogočite in omogočite aplikacije;
• krmiljenje funkcij naprave;• Zaščitite naprave in
onemogočite ranljivosti.
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Varna škatla za

popoln nadzor
Skoraj 70 % vseh organizacij pušča zadnja vrata
odprta za napadalce zaradi napačno konfiguriranih
storitev v oblaku z nizko stopnjo varnosti.

Secure Box je samostojna rešitev za šifrirane
komunikacije od konca do konca, zasnovana za
organizacije, ki v celoti nadzorujejo svoje
občutljive podatke. To je vnaprej konfigurirana
rešitev na ključ, ki vašim IT ekipam omogoča hitro
in enostavno namestitev enega ali več strežnikov.
Za razliko od rešitev za gostovanje v oblaku je
Secure Box namenski strežnik, ki ga lahko
premaknete od točke A do točke B ali shranite v
zaščitenem podatkovnem centru. Tako se zmanjša
tveganje kršitev varnosti, kraje poverilnic, izgube
podatkov, nepooblaščenega dostopa, zmanjšane
vidljivosti in nadzora.

Prednosti Secure Box:

•
•

•

•
•
•

Popoln nadzor-lastite svoje
podatke za ključno komunikacijo v
vaši organizaciji.
Arhitektura brez znanja- brez
shranjevanja občutljivih informacij,
zaupnih podatkov ali zasebnih šifrirnih
ključev na strežniku.
Decentralizacija in varnost- težje
napadati z možnostjo, da ostane
nedotaknjen in deluje, če je ogrožen en
sam strežnik.
Vedno v komunikacijiostanite vedno povezani.
Neskončno razširljiv-omogoča neomejeno
in hitro razširljivost.

Postavitev na ključ-hitro in enostavno
namestiti enega ali več strežnikov.
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Varna kartica SIM z
globalno povezljivostjo
Ne glede na to, katero napravo uporabljate, je vaša
podatkovna in komunikacijska varnost medsebojno
povezana z vašim ponudnikom mobilnih storitev ali
omrežnim operaterjem. Vsakdo, ki ima v lasti ali ima
dostop do mobilnega omrežja, lahko dostopa do
podatkov, ki prehajajo skozi njega.

Naše mobilne rešitve imajo možnost dodajanja
Secure SIM – Multi-IMSI SIM kartica, ki vam
omogoča popolno svobodo pred ponudniki
storitev tretjih oseb.Kartica shranjuje več številk
IMSI in lahko preklaplja med njimi za povezavo z več
operaterji, kar zagotavlja najboljši signal v kateri koli
regiji po vsem svetu.
• požarni zid SS7
zanesljiva zaščita pred nepooblaščenim
dostopom,distribucijo zlonamerne programske
opreme,fizičnim sledenjem in napadi DoS;
• Vgrajen VPN
vedno vklopljena zaščita VPN
ko ste povezani v 3G ali 4G omrežje.
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GLOBALNA POKRETNOST
SIM shranjuje več številk IMSI in lahko preklaplja
med njimi, da se vedno poveže z lokalnim
operaterjem z najboljšo pokritostjo, kar zagotavlja
nemoteno povezljivost v več kot 120 državah po
vsem svetu.

AFRIKA
Alžirija, Burkina Faso, Kongo, Egipt, Gana, Kenija, Mali, Mauritius,
Maroko, Nigerija, Ruanda, Senegal, Južna Afrika, Tanzanija, Tunizija,
Uganda, Zambija

AZIJA
Bahrajn, Bangladeš, Brunej Darussalam, Kambodža, Kitajska, Hong
Kong, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Japonska, Jordanija,
Kazahstan, Republika Koreja, Kuvajt, Kirgizistan, Macau, Malezija,
Mjanmar, Pakistan, Filipini, Katar, Ruska federacija , Savdska
Arabija, Singapur, Šrilanka, Tajvan, Tadžikistan, Tajska, Turčija,
Združeni arabski emirati, Uzbekistan, Vietnam

EVROPA
Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija,
Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija,
Gruzija, Nemčija, Gibraltar, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska,
Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva , Luksemburg, Makedonija, Malta,
Moldavija, Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, San Marino, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo

SEVERNA AMERIKA
Angvila, Britanski Deviški otoki, Kanada, Kostarika, Dominikanska
republika, Salvador, Haiti, Mehika, Nikaragva, Panama, Trinidad in
Tobago

OCEANIJA
Nova Zelandija

JUŽNA AMERIKA
Argentina, Aruba, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Nizozemski Antili, Paragvaj, Peru, Surinam, Urugvaj, Venezuela
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Kontaktiraj nas
Stopite v stik z nami, da se pogovorimo o vašem
projektu in potrebah po varnosti mobilnih naprav

KONTAKTNA ŠTEVILKA:

(+386) 51-704-555
Pišite nam:
info@private.si

sales@tag-consultation.net
SPLET:

tag-consultation.net
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