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Estrena a Eurosatory 2022 

 

 

EviStealth 
Sistema sigil·lós per transferir dades sensibles en un click des d'un telèfon intel·ligent 

sense ser compromès i no rastrejable. 

 

 

Eurosatory, París, Hall 5B estand C178 del 13 al 17 de juny de 2022: 
Freemindtronic presentarà per primera vegada la seva  tecnologia EviStealth. 
Ofereix als usuaris moltes possibilitats d'ús dels dispositius de telèfon 
intel·ligent, com la càmera, el micròfon, el giroscopi, el GPS, l'empremta 
digital, així com la comunicació NFC, Bluetooth, Wi-Fi i GSM. El remitent 
transmet, a l'instant i sense deixar rastre, diferents tipus de dades xifrades 
(foto, vídeo, text, so) amb les claus dels destinataris de forma sigil·losa, 

anònima i segura. 

 

La start-up andorrana Freemindtronic Ltd., concepcionista i creadora de 
sistemes de seguretat, ciberseguretat i contraespionatge, també està 
especialitzada en tecnologia contactless (NFC). 

El logotip escollit per a la nova fita tecnològica mostra la idea de la 
solució. De fet, el Megascops, també anomenat mussol d’otus, és un 
mestre en l'art del camuflatge. 

La solució està dissenyada principalment per limitar significativament 
el risc que els remitents es vegin compromesos i / o els destinataris, així 
com de la transferència de dades sensibles.  

 

EviStealth posseeix diferents implementacions d'anonimització, com ara fer fotos a través de 
l'empremta digital del telèfon intel·ligent. Per tant, és l'experiència de l'usuari la que està al centre 
d'aquesta innovació. 

 

 



DISCRECIÓ, SIMPLICITAT I ÚS RÀPID DE LA SOLUCIÓ EN UN SOL CLIC. 

 

1 / La discreció es mostra, per exemple, gràcies a la 
possibilitat de fer fotos mentre fingeixes que estàs fent una 
trucada telefònica. El remitent té, per fer-ho, una funció que 
es mostra a la pantalla enfosquida per un discret visor 
d'enquadrament amb el telèfon col·locat a prop de l'orella. 

 

2 / La simplicitat es troba en les diferents etapes de la solució. 
El remitent envia, mitjançant un simple clic, la seva clau de 
xifratge al destinatari, que l'afegeix al seu telèfon en un sol 
clic. A continuació, el destinatari s'autentica. La clau 
d'inscripció del destinatari també es pot afegir a través del 
dispositiu NFC sense contacte de Freemindtronic. 

Els destinataris, així com els remitents, tenen diferents possibilitats d'emmagatzemar les seves claus 
de xifratge i desxifrat. Es poden emmagatzemar i xifrar a l'aplicació EviStealth o en un dispositiu NFC. 
Per a això últim, l'externalització física de les claus augmenta l'anonimat, el sigil i la reducció d'alguns 
riscos comprometedors. 

Les dades transferides no s'emmagatzemen ni al telèfon del remitent, ni a la del destinatari. Les dades 
s'emmagatzemen encriptades en un servidor, temporal o permanentment. 

3 / No rastrejable: L'ús ràpid és crucial. El remitent fa una foto sigil·losament i la transfereix a l'instant 
a un destinatari autenticat, sense deixar rastres digitals, ni en el sistema del remitent, ni en el sistema 
informàtic del destinatari.  

Ho entendràs amb la solució EviStealth , transferiràs vídeos, missatges d'àudio o fotos sense deixar 
cap rastre, des del telèfon fins al telèfon del teu destinatari. 
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