
 
Oferta wyłączna dla Członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

Użytkowania bezpłatnego przez okres do 31-maja-2020r 

aplikacji Dencrypt-Talk i Dencrypt-Message na smartfony 
- szyfrujących rozmowy i chat oraz wiadomości  – 

dla pracowników wykonujących pracę zdalną. 

 
Sytuacja związana z koronawirusem wymuszająca organizowanie bezpiecznej pracy zdalnej  jest nowym 
wyzwaniem dla wielu Członków naszej Izby. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w tej nowej zaistniałej 
sytuacji powinna obejmować smartfony pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej. Poza 
zabezpieczeniem komputerów i sieci niezbędne jest zabezpieczenie rozmów telefonicznych, chatów i 
wiadomości realizowanych  pomiędzy pracownikami  przy użyciu firmowych jak i prywatnych smartfonów. 
 
Zarząd KIGEiT na podstawie umowy sublicencji z firmą Sferisk IBDG Polska  (Członkiem KIGEiT) będący od 
wielu miesięcy użytkownikiem aplikacji Dencrypt Talk i Dencrypt Message uzgodnił  dla wszystkich swoich 
Członków możliwość bezpłatnego użytkowania tych aplikacji w okresie do 31-maja-2020 roku bez 
ograniczenia ilości sublicencji dla pracowników.  Jedynym wymogiem bezpłatnego czasowego  skorzystania  z 
Sublicencji jest podpisanie „Umowy o Zachowaniu Poufności i Ochrony Danych Osobowych”  i  nie jest  to 
powiązane z jakimikolwiek kosztami czy zawarciem umowy zakupu Sublicencji. 
 
Członek naszej Izby firma Sferisk IBDG Polska w tej trudnej biznesowo sytuacji  w jakiej mogą znaleźć się nasi 
Członkowie udostępnia bezpłatnie swoje zasoby know-how w poczuciu solidarności z wszystkimi firmami 
tworzącymi naszą wspólnotę zrzeszoną w KIGEiT.   
 
Zamieszczamy dedykowany  link:  
https://sferisk.com/kigeit 
do zgłaszania przez Członków Izby Wniosków do bezpłatnego użytkowania sublicencji aplikacji: 
 
Dencrypt Talk to aplikacja zapewniająca na smartfonach zaszyfrowaną  End-to-End bezpieczną komunikację 
głosową oraz chat - używająca dynamicznego szyfrowania (Dynamic Encryption), gwarantującego 
zaszyfrowanie każdego połączenia losowo dobranym algorytmem wraz z losowo dobranymi kluczami. 
Łączność głosowa i chat w protokole VoIP dla wszystkich połączeń komórkowych i bezprzewodowych oraz 
satelitarnych w tym GPRS/3G/4G/LTE/5G/ Wi-Fi.  
Dedykowana wyłącznie na platformy: iOS 10.0 i nowsze oraz Android 7.1 i nowsze.  
Aplikacja uzyskała międzynarodową  certyfikację norm bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych 
Common Criteria Certificate EAL4+ oraz akredytację NATO Restricted.  

Aplikacja Dencrypt Message służy do przesyłania bezpiecznych wiadomości zamiast SMS, dedykowana 
wyłącznie na platformy: iOS 10.0 i nowsze oraz Android 7.1 i nowsze. 
 
W załączeniu broszury  aplikacji Dencrypt Talk oraz Dencrypt Message. 
 
Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do: 
Zdzisław Nowak - Prezes Zarządu Sferisk IBDG Polska Sp. z o.o. 
M.: +48 516.499.660 
E.: dencrypt@sferisk.com 
 
 

https://sferisk.com/kigeit

