
Aplicacions 

de missatgeria
instantània

Píndoles digitals



Quant fa que no
envies un SMS?



Què volem d'una app
de missatgeria?



Que tingui usuarisQue tingui usuaris



Que siguiQue sigui
multidispositiumultidispositiu



Les sevesLes seves
prestacionsprestacions



Trucades iTrucades i
vídeotrucadesvídeotrucades



Xifratge i privacitatXifratge i privacitat



Restauració i còpiaRestauració i còpia
de seguretatde seguretat



Té més de 2.000 milions d'usuaris.

Va associat a un número de telèfon. 

NO és multidispositiu (però es pot fer servir

via web).

Whatsapp



Whatsapp

Enviar missatges de text, àudio, fotos,
documents, la nostra ubicació i fins i tot un

contacte que tinguem al mòbil. 

Reenviar i destacar missatges.

Crear grups o llistes de difusió per facilitar

l'enviament a diversos usuaris alhora.

Saber si l'altra persona ha rebut/llegit el
nostre missatge. 
Fer trucades d'àudio i videoconferències 

 (individualment o en grup fins a 8

persones).



Whatsapp

Els arxius enviats no poden pesar més de

100MB.
Les imatges i vídeos enviats perden
qualitat i resolució (per a evitar-ho cal

enviar-les com arxiu).  

Límit de 5 xats on poder fer el

reenviament d'un missatge. 



Whatsapp

Xifratge: els missatges enviats per

Whatsapp són xifrats d'extrem a extrem. 

Seguretat: es pot activar la protecció amb

empremta dactilar.

Privacitat: qui pot veure les meves dades?

Qui em pot ficar en un grup?

Missatges amb caducitat o deixar veure

una foto una sola vegada.



Whatsapp

Permet fer còpia de seguretat dels xats al

núvol de Google Drive (Android) o iCloud

(Apple). 

Podem exportar xats sencers en format

text.



Telegram
500 milions d'usuaris.

Multidispositiu: pots fer-lo servir en

qualsevol aparell, sense perdre res.

Va associat a un @nomusuari, no a un

número de telèfon. 



Telegram
Enviar missatges de text, àudio, fotos,
documents, la nostra ubicació i fins i tot

un contacte que tinguem al mòbil. 

Reenviar i destacar missatges.

Enviar reaccions a missatges.

Endreçar els xats en carpetes.
Crear grups o canals per facilitar

l'enviament a diversos usuaris alhora.

Saber si l'altra persona ha rebut/llegit el
nostre missatge. 



Telegram
Fer trucades d'àudio i videoconferències

(només de forma individual).

Es poden enviar arxius de fins a 2GB.

Les fotos i vídeos es comprimeixen (per a

evitar-ho, cal enviar-les com arxiu)



Telegram
Xifratge: té un sistema de xifratge propi

(només els xats secrets es xifren d'extrem

a extrem). 

Seguretat: es poden activar capes extra

de seguretat per accedir als xats

(empremta, contrasenya...).

Privacitat: qui pot veure les meves dades?

Qui em pot ficar en un grup?

Xats secrets (missatges amb caducitat, no

reenviament, no captures de pantalla). 



Telegram
 No cal fer còpia de seguretat: els

missatges estan sempre al núvol.

Podem exportar els nostres xats fent

servir la versió de PC de Telegram. 



Signal

Té 40 milions d'usuaris. 

No és multidispositiu, però sí que el

podem activar en el nostre PC.

És una aplicació de codi obert.
Fa una clara aposta per la seguretat i
privacitat de les nostres converses.



Signal

Enviar missatges de text, àudio, fotos,
documents, la nostra ubicació i fins i tot un

contacte que tinguem al mòbil. 

Crear grups per facilitar l'enviament a

diversos usuaris alhora.

Fer trucades d'àudio i videoconferències 

 (fins a 40 usuaris a la vegada).



Signal

Permet enviar arxius fins un màxim de

16MBn (no és la millor opció per compartir

vídeos o fotos).

No es pot compartir la ubicació en temps

real. 



Signal
Xifratge: encripta missatges i trucades

d'extrem a extrem (com Whatsapp). 

Seguretat: es poden activar capes extra

de seguretat per accedir als xats

(empremta, contrasenya...), evitar captures

de pantalla...

Privacitat: no recopila cap dada dels seus

usuaris.

Enviar missatges amb caducitat, fotos
amb cares pixelades... 



Quines altres
opcions tenim?



Line

Viber

FB Messenger Instagram

Hangouts
Skype

WeChat





I què passa amb
els SMS?



Gràcies!


