
Cypherdog Encryption 
dla Microsoft
Bezpieczna wymiana wiadomości 
e-mail i załączników

Ochrona przed:
• Atakami ransomware
• Utratą wrażliwych danych, wiadomości, 

ważnych plików i obrazów
• Niepożądanym dostępem do Twojej sieci i danych
• Złośliwym naruszeniem poufnych informacji
• Uchybieniami w zgodności z regulacjami

Rozwiązanie Cypherdog Encryption szybko staje się 
jednym z najbardziej dynamicznych, bezpiecznych 
i korzystnych finansowo rozwiązań dostępnych na rynku. CEE 
to nowa generacja technologii szyfrowania, która zapewnia 
najbardziej elastyczną i bezpieczną ochronę poczty e-mail 
i jest dostępna dla każdego. 

Łatwy w instalacji i całkowicie bezpieczny program 
Cypherdog’s Encryption może zapewnić jednym rozwiązaniem 
stuprocentową ochronę na wielu urządzeniach korzystających 
z narzędzi Microsoft.

Rosnąca popularność Microsoft Teams, podkreśla potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości zunifikowanej 
komunikacji. Cypherdog Encryption oferuje solidne i 
skalowalne rozwiązanie, gwarantujące, że współpraca na 
dowolnej platformie Microsoft jest całkowicie bezpieczna. 
Wraz z upowszechnieniem oprogramowania Microsoft coraz 
ważniejsze staje się zabezpieczanie danych. Szyfrowanie 
wiadomości i plików poprzez Cypherdog Encryption pozwala 
na przesyłanie danych przez dowolną platformę, zapewniając 
równocześnie, że organizacje są nie tylko w pełni chronione, 
ale mogą kontynuować działania zgodnie z zasadą „Business 
as Usual”.

Zabezpiecz dowolny plik, obraz 
lub wiadomość przeniesioną na:
• Microsoft Exchange
• Microsoft Teams 
• One Drive
• Udostępnione Pliki Windows
• SharePoint online i lokalnie



Bezwzględna ochrona
klucza prywatnego

Brak „zaufanej”
trzeciej strony

Szyfrowanie
asymetryczne

Model zero-knowledge
security

Brak dostępu dostawcy
usług do danych

Metody potwierdzania
tożsamości

Brak metadanych
i logów

Jak to działa
Jedno kliknięcie. Pełna ochrona. Cypherdog Encryption 
szyfruje wiadomości e-mail wraz z załącznikami i udostępnia 
odbiorcom weryfikację tożsamości nadawcy.

Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze przy zachowaniu 
najwyższych standardów poziomu bezpieczeństwa 
wiadomości.

Specyfikacja produktów  Free (po okresie Trial)    Single User & Trial Business

Szyfrowanie tekstów i wiadomości e-mail - x x

Szyfrowanie plików i załączników w wiadomościach e-mail - x x

Odszyfrowywanie treści (tekstów) i załączników (plików) 
wiadomości e-mail x x x

Panel administracyjny do zarządzania użytkownikami - - x

Kopia zapasowa klucza prywatnego do pliku (plik na urządzeniu) x x -

Kopia zapasowa klucza prywatnego na serwerach firmowych 
w Vault - - x

Jedna licencja dla jednego użytkownika x x -

Jedna licencja dla wielu użytkowników - - x

Podstawowe wsparcie i szkolenie online x x -

Zaawansowane wsparcie i szkolenia - - x

Microsoft Outlook Wtyczka Outlook 2016+ dla Microsoft 365/Exchange Server, 
webclient & native

Gmail & Google Suite Wtyczka Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

Inni klienci poczty Manualne szyfrowanie i deszyfrowanie / right-click albo „magic 
window” Wtyczka Mozilla Thunderbird w przygotowaniu

Inne kanały komunikacji WeTransfer, Slack, Google Drive, Dropbox, WhatsApp, 
Messenger itd.

Systemy operacyjne Windows, macOS, Linux

Cypherdog Security Inc., 100 Wilshire Blvd., Suite 700, Santa Monica, 90401 CA, USA
www.cypher.dog  |  info@cypher.dog
if you want to know more - go to https://www.cypher.dog/e-mail-encryption/

https://twitter.com/Cypherdog_Inc
https://www.facebook.com/cypherdog
https://medium.com/@e.kozera
https://www.linkedin.com/company/cypherdog-security-inc

