
the revolution has begun



A SIKUR hoje é uma mentalidade de segurança. É uma nova 

maneira de pensar em segurança. Somos uma plataforma 

capaz de fornecer proteção confiável de ponta a ponta. 

Criamos uma maneira de fornecer segurança total em 

qualquer aplicativo, seja bancário, ações, notícias, 

criptomoeda, carteiras ou e-mail. Agora, até o WhatsApp é 

executado no SikurOS. Podemos incorporar aplicativos 

amplamente disponíveis se eles atenderem aos critérios de 

segurança da SIKUR. Nós somos a segurança que suas 

comunicações precisam.



Controlar o hardware é fundamental para garantir a segurança. 
Com o SIKURPhone você está totalmente seguro. Os melhores
hackers do mundo tentaram entrar no SIKURPhone *. Eles 
falharam.

* Tested by

este é o nosso CORE

segurança





a revolução

O SikurOS oferece o mais alto nível de segurança para um sistema 

operacional móvel, que faz a base do SIKURPhone. Facilmente gerenciável 

pela Sikur App Store *, ela estabelece um ambiente eficiente e robusto 

para as entidades governamentais e corporativas, fechando as portas para 

os vetores de segurança mais conhecidos e disponibilizando-os apenas para 

aplicativos confiáveis.

Principais características

• Limpeza remota

• Ele usa os benefícios do Android, endurecendo-o

• Proteção na sua origem: Aplicativos assinados 

digitalmente

• Loja de aplicativos segura

• Pronto para o seu aplicativo Android interno

• Livre de Malware e vírus

• Sempre atualizado: OTA seguro

* Disponível no verão europeu.



não tão longe,
seu negócio
estará em um só
lugar.
seguro.
A SIKURPhone, como uma Trading Station, pode 
oferecer o melhor padrão para aplicativos de 
transação de alto nível, como serviços bancários 
e muitos outros com necessidades semelhantes.



Comunicação,

Segura Integrada
e Encriptada.



Seguro, fácil de 

gerenciar , customizável, 

e sua.

securestore

app
segurança



Receba pagamentos
Envie faturas
Verifique seu saldo
Gerenciar sua carteira
Gerencie seus negócios
Verifique seus recursos
Seja seu próprio banco

Uma Plataforma
Open Banking 
Segura



Carteirade 
Criptomoeda
Segura

mais seguro

ativos digitais



criptomoedas

aplicativo

Cotação



Notícia

app

notícias




