
 

SKRED   
SKRED ن  جدید رسانپیام، اولی 

ی
، دوباره با یک ویژگ بدون  یامن جهان با منشاء اروپایی

 و تصویری  چندطرفه : استکرده ردیایی نوآوری  
ی
  تماس های صوی

   

میلیون کاربر در  16مداوم، با بیش از  توسعه، در حال SKRED: 2023ژانویه  20پاریس، 
بنا رسارس جهان، موفقیت خود را بر اساس ارتباطات مستقیم بدون واسطه و بدون ردیابی 

هابی با حجم نامحدود ها پیام، تماس صوبی و تصویری و فایلهر روز میلیون. کرده است
 محرمانه در رسویس آن رد و بدل یم

ً
میلیون ها کاربر آن در رسارس . شود به صورت کامال

 خصویص مخاطبان خود به آنها جه
ی

ام یم گذارند  ان با افشا نکردن زندگ    . احتی

بدون ردیابی خایل بود،  رسانپیامجای تماسهای صوبی و تصویری چندطرفه در این 
وری آن شده است بر اساس ارتباط شاهکار این بود که آن را . عملکردی که اکنون بخش ضر

ه پیامها : مستقیم دو طرفه بنا سازیم به  یا ارسال توسط یک رسور واسطهسازی بدون ذختر
  . است SKREDجدید تیم  انهاین یک دستاورد فناور . طور مستقیم ارسال یم شوند 

SKRED   نیم کند. بهره برداری افراد از داده های شخیص خود کسب و کار در SKRED 
اک و  منحرص به فرد  صوبی و  خدماترایگان است و با حمایت کاربرانش، به ویژه با اشتی

خدمات  . ، توسعه یم یابد یورو  2.99 ماهیانه قیمت منصفانهه خود ب چندطرفه تصویری
SKRED  انرژی  انتقال واسطه برای رسور بدون استفاده از 

ی
داده، بیش از یک یخچال خانگ

ر است %100مرصف نیم کند و این انرژی دارای گوایه  داده صفر و کربن  SKRED. ستی
  . صفر است

به طور ما . آزادی هستیمحمایت از ما تییم از شهروندان و دانشمندان کامپیوتر برای 
 ناپذیر 

ی
  . یم کنیمتالش به حریم خصویص مطلق  کاربرانمان  برای دستیابی  یخستگ

SKRED  سازد. در همه جای دنیا امکان برقراری ارتباط بدون نظارت را فراهم یم 

  . آزادی است حایم SKREDدنیا،  همه جایدر 
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