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Dane kontaktowe Cypherdog:
WWW: www.cypher.dog 
Telefon: +48 515 166 966
Mail: office@cypher.dog

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Cypherdog to producent oprogramowania do transferu 
i przechowywania plików, poufnej komunikacji 
oraz szyfrowania dokumentów. 

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Dedicated Private Cloud
Virtual Private Cloud
Hybrid Cloud
Administracja Chmurą
Disaster Recovery
Metal as a Service
Relokacja
Kolokacja

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl

Firma jest w posiadaniu dwóch patentów zgłoszonych w USA dotyczących metod szyfrowania 
i potwierdzania tożsamości oraz postępowania z danymi i metadanymi. Rozwiązanie zyskało 
uznanie ekspertów cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie włączając instytucje rządowe, 
laboratoria cybersecurity oraz klientów komercyjnych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane 
przez eksperta cyberbezpieczeństwa z 20 letnim doświadczeniem pracy na rzecz banków 
szwajcarskich. Doradcami zarządu są znane osoby z branży cyberbezpieczeństwa, 
takie jak Rick Orloff, Derek Distenfield, Gary Fowler i Michał Jarski.

wersja jednostanowiskowa oprogramowania do transferu plików, 
szyfrowanego cloud storage, szyfrowania lokalnego oraz komunikator, 

działająca na platformach Windows, macOS i Linux. 

wersja wielostanowiskowa przeznaczona dla organizacji 
powyżej 25 użytkowników z konsolą administratora,
działająca na platformach Windows, macOS i Linux.

mobilny komunikator tekstowy, 
działający na Android i iOS.

Cypherdog Premium

Cypherdog Enterprise

Cypherdog Messenger
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Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci

Konieczność zapewnienia 
poufnej komunikacji 

Wiele dokumentów biznesowych 
nie powinno być przesyłanych 

tradycyjnym mailem, 
w szczególności jeśli trafia 

do odbiorców spoza organizacji, 
których infrastruktura 

informatyczna oraz polityki 
bezpieczeństwa są niewiadomą.  

Zapewnienie 
ultra-bezpiecznej komunikacji

Komunikacja i transfer plików bez 
dostępu strony trzeciej, do której 

wgląd ma tylko nadawca 
i odbiorca. 

Konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa danych 

organizacjom

Informacja w XXI wieku jest 
najważniejszym aktywem, 
dlatego organizacje muszą 

zapewnić właściwą ochronę 
danym przekazywanym innym 

podmiotom, a także 
zapewnić odpowiedni poziom 

zabezpieczeń przed 
ich kradzieżą i wyciekiem.

Szyfrowanie istotnych 
danych lokalnie i w chmurze

Szyfrowanie danych 
przechowywanych w chmurze 

oraz na dysku lokalnym 
komputera w sposób 

uniemożliwiający dostęp 
do nich jakiejkolwiek innej osobie 
niż osobie będącej w posiadaniu 
klucza prywatnego, za którego 

pomocą to szyfrowanie 
się odbywa.

Negatywne 
doświadczenia klienta

Wycieki i kradzieże istotnych 
danych pod względem ważności 

w aspekcie finansowym, 
wizerunkowym, danych 

osobowych i wrażliwych, ataki 
hackerskie, phishing, nowa 

generacja ransomware kradnąca 
dane, które spowodowały 

wymierne straty finansowe, 
utracone korzyści, przegrane 

oferty i postępowania publiczne, 
straty wizerunkowe oraz kary 

regulatorów (UODO, KNF i inne).

Łatwość w używaniu

Prosty interfejs użytkownika przy 
maksymalnym poziomie ochrony 
gwarantuje szybkie wdrożenie 

rozwiązania w organizacji 
o każdej wielkości.


