
A Primeira 
#segura 
plataforma de 
comunicação

BabelApp é uma plataforma para 
segurança e comunicação eficiente, 
designada a operar em harmonia entre 
dispositivos móveis e PCs/Laptops em 
ambientes corporativas e casuais 
pela Internet.

Ele te permite realizar ligações, enviar 
mensagens e guardar mensagens 
encriptadas e documentos. 
Com total controle de suas 
operações, controle dos seus dados 
sobre sua total administração.
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Aplicativo para Dispositivos Móveis BabelApp clientes para PCs/laptops

Comunicação 
Babelapp traz consigo toda a segurança 
e encriptação entre dispositivos móveis com 
iOS/Android e Plataformas como Blackberry 
a PCs/Laptops com Windows ou Mac OSX. Ele 
oferece a possibilidade de realizar ligações 
seguras, enviar mensagens e documentos, salvar 
arquivos e muito mais.

Segurança 
Babelapp combina um forte sistema de 
criptografia e protocolos para assegurar 
autenticidade, privacidade e integração 
combinados com uma única implementação 
com o Bitcoin e a tecnologia BlockChain para 
maior segurança durante suas comunicações.

Administração
Com operações realizadas sobre seu próprio 
domínio é possível obter uso de total escala 
(Alto escalonamento) e vantagens de completa 
infraestrutura e soluções MDM de Administração 
e monitoramento, como Mobileron ou Airwatch.

COM FUNCIONALIDADES 
LIMITADAS

Integrações 
Babelapp suporta sincronização com diretórios 
ativos e simples integrações com terceiros 
e ainda consegue automatizar a segurança da 
informação com troca de documentos entre 
aplicações da sua empresa.



Operação Segura e Concreta
BabelApp é uma aplicação para o seu ambiente corporativo

BabelApp te provém #segurança 
para todos os níveis de uso

Replicação em Servidores
Uma solução disponível para 
todos os momentos, até em caso 
do seu servidor sofrer com mau 
funcionamento, Babelapp pode 
restaurar toda sua operação 
(em minutos).

CaixaBabel
Com a possibilidade de comprar um Intel 
NUC que a aplicação já vai pré instalada no 
servidor – total independência dos grandes 
centros de dados, que geralmente costuma 
dificultar toda a infraestrutura interna de uma 
empresa. (Vai incluso com uma combinação 
para uso com sua Rede Wireless) 
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Sobre intalações
Com um simples e fácil sistema 
de instalação; Você poderá usar 
servidores da sua própria empresa 
ou rede para ter total administração 
e própria hospedagem dos seus dados, 
o que garantirá total privacidade das 
suas operações.

Ligações Encriptadas
BabelApp assegura ligações de telefone encriptadas entre dispositivos móveis com a tecnologia de redes 
VoIP, que é argumentada e chamada mundialmente como | Rede Secreta de Segurança“ – Especial controle 
e seguraça com Administração e troca de chaves públicas, codecs e protocolos para comunicação entre 
dispositivos com foco em confidencialidade e integração.

Conversação Segura e Anexos Encriptados em Alto Nível
Babelapp usa uma comunicação dos melhores algorítimos de criptografia e protocolos que irão proteger 
sua informação de ativos assim como ataques. Ele assegura suas informações assim como toda 
a aplicação por seu nível de encriptação entre os pontos de transmissão onde o dispositivo que está 
enviando as informações e o dispositvo que as estão recebendo e desencriptando.

Ele melhora a comunicação interna entre os 
voluntários, fornecedores e até mesmo com 
seus amigos e parceiros estratégicos, sabendo 
que suas informações estão sob seu controle.

BabelApp irá te ajudar a configurar e unificar um 
modo fácil em um ambiente de desenvolvimento 
constante de modo eficiente, com foco na 
segurança e liberdade de suas comunicações, 
botando você no controle de todos 

Forte Encriptação
Babelapp usa uma comunicação dos melhores algorítimos de criptografia e protocólos que irão proteger 
sua informação de ativos assim como ataques passivos. Ele assegura suas informações assim como toda 
a aplicação por seu nível de encriptação entre os pontos de transmissão onde o dispositivo que está 
enviando as informações e o dispositvo que as estão recebendo e desencriptando.
• Encriptação Ponta-a-Ponta usando simetria AES modelo cypher para troca de mensangens em 

tempo real (IM)
• Distribuição segura de chaves públicas da companhia (Corporativo ou cliente) seja do servidor 

suportando a possibilidade de autenticar com a rede do Bitcoin ou até mesmo com o Banco de 
Dados do Blockchain. Não é necessário obter certificados PKI

• Algorítimos usados: PBKDF2, SHA-2, Diffie-Hellman, RSA, HMAC-SHA256


