E-MAIL A DATA V BEZPEČÍ

technologie

vaše bezpečnost

řešení

Lidé tráví na internetu čím dál více času a jeho

Pokud posíláte e-mailem cokoliv, co byste nenapsali

prostřednictvím předávají čím dál více osobních

na pohlednici, zašifrujte to. Unikátní šifrovací nástroj

a citlivých údajů. Společnost stojí na prahu čtvrté

Talkey zajistí bezpečnost vaší komunikace. Zašifrovaný

průmyslové revoluce, ve které hlavní roli hrají data.

e-mail putuje sítí jako shluk nesmyslných znaků a teprve

Co o nás ví provozovatelé e-mailových klientů, serverů,

v zařízení adresáta se rozšifruje. Talkey umožňuje

aplikací a sociálních sítí? A jak mohou tato data využít

odesílateli e-mail kdykoliv zničit nebo stanovit maximální

a zneužít? To jsou otázky, které hýbou světem.

počet otevření, po kterém se e-mail smaže.

97 %

150 000 +

organizací není připraveno
na kybernetické hrozby
související s únikem dat

zašifrovaných e-mailů
odejde denně díky
Talkey

NEOBDRŽÍTE PODVODNÉ E-MAILY

NIKDO JINÝ NEČTE VAŠE E-MAILY

Přes Talkey neprojdou podvodné e-maily vyzývající

Pokud komunikaci šifrujete, víte, že si vaše e-maily,

adresáta k zadání osobních a přihlašovacích údajů

obsahující často citlivé a osobní informace, nepřečte

na falešné stránky.

ani zvědavý správce poštovního serveru.

ODESÍLATEL JE TEN, ZA KOHO SE VYDÁVÁ

MŮŽETE SKUTEČNĚ VYMAZAT ODESLANÝ E-MAIL

Vždy si můžete být 100% jistí, že odesílatel je ten,

Kdo z nás někdy neodeslal e-mail omylem na někoho

za koho se vydává, a obsah jeho e-mailu není

jiného. Vzít zprávu zpět v běžných e-mailových klientech

zmanipulovaný.

však nestačí. S Talkey můžete vymazat zprávu přímo
v poště příjemce.

OCHRANA

SOULAD

PREVENCE

před rušivými vlivy online světa

s legislativními nařízeními

lidské nepozornosti a nedbalosti

member of ette
Skupina ette je ryze česká skupina, která investuje s vyšším
smyslem. Financuje a řídí projekty ve čtyřech odvětvích: služby,
technologie, udržitelnost a životní styl. Staví je na společném pilíři,
a tím jsou inovace. Za inovativní přístup na poli udržitelnosti získaly
společnosti skupiny Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní
prostředí nebo ocenění Českých 100 Nejlepších. Skupina působí
na českém trhu více než 20 let, zaměstnává na 200 lidí a její
působnost sahá do více než 20 zemí světa.

o společnosti

lidé

Talkey je softwarová společnost s dlouholetou tradicí

Klíčovou roli v každém našem projektu hrají zkušení

na českém trhu informačních technologií. Zaměřuje se

a pracovití lidé a za každým projektem stojí příběh určující

na řešení pro bezpečnou komunikaci, ochranu důvěrných

základní hodnoty pro naši práci. Vyšší smysl projektu

a tajných informací a ochranu osobních údajů z důvodu

šifrovacího nástroje Talkey vidíme v ochraně jednotlivců

legislativních nařízení. Spolupracuje s bezpečnostními

a firem před rušivými vlivy online světa.

složkami, státními i soukromými subjekty.

10 let +

15 mil.+

úspěšného fungování
na trhu

vygenerovaných veřejných
a privátních klíčů

firemní řešení
Potřebujete mít
firemní řešení plně
Vyberete příjemce

Na vnitrofiremní

Příjemce odemyká

pod kontrolou?

a e-mailovou zprávu

nebo veřejné síti nikdo nevidí,

e-mailovou zprávu

Pro on-premise řešení

uzamknete.

co je obsahem zprávy.

a čte obsah.

nás kontaktuje.

TALKEY a.s.

info@talkey.com

member of ette

Hrušovská 3203/13a, 702 00 Ostrava

www.talkey.com

www.ettecapital.com

