AddSecure KONTROLL
ADDSECURE KONTROLL är en lättanvänd, säker

och skalbar tjänst för maskinkommunikation (M2M).
Den passar till de flesta tillämpningsområden inom
IP-kommunikation oavsett avstånd, med effektiv
larmhantering för driftcenter och servicepersonal.
Tjänsten kan kommunicera öppet över internet eller
konfigureras så att trafiken krypteras mellan datorerna och sätter maskiner, människor i samband på
olika sätt vilket bidrar till tidsbesparing och minskade kostnader. Användningsområden kan vara kamerasystem, tvättstugebokningar, fastighetsdrift, passagesystem, vatten- och el- försörjning och allt annat
som kräver en uppkopplad bevakning och hantering.

Fördelar

Exempel på användare

• AddSecure tar helhetsansvar för
mobilkommunikationen.

• Driftchef med flera anläggningar,
för att övervaka och optimera.

• 2G-, 3G- och 4G-abonnemang

• Fastighetsförvaltare som har anläggningar
geografiskt utspridda.

• Fast IP-adress.
• Anpassad säkerhet efter era krav.
• Professionell support/felanmälan 24/7
• Begränsa åtkomst med IP-filter

• Service- och driftpersonal som behöver styra, reglera
och övervaka inom elförsörjning, kommunikation,
fastighetsdrift, vatten och avlopp.

• Anpassade storlekar på abonnemangen
och möjlighet till pott
• Enkel administration med samlingsfaktura.
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Förklaring till illustrationen

1. Enhet med fast IP-adress i kundplacerad utrustning.
2. Kommunikationen via valt mobildatanät.
3. AddSecures plattform, Kommunikationen via mobilnät. Här adderas funktioner till tjänsten såsom adresshantering och säkerhet.
4. Applikation i en kundserver eller driftcentral. t.ex. kan detta vara en applikation i en server eller en driftcentral som hanterar data till/från enheterna.
5. Kommunikation via en fast IP-förbindelse.
6. Infromation kundwebb som till exempel SMS, e-mail.

Abonnemang inkluderar tjänsten AddSecure Live. Här blir du din egen larmmottagare och får kontroll över din larmhantering.
Det är en webbaserad tjänst som gör att du kan ta emot larm via e-post, SMS eller webb, vilket ger dig en bättre överblick över
dina larmaktiviteter och gör att du snabbt kan agera på utlösta larm. Tjänsten kräver ingen installation eller ny hårdvara,
utan du loggar enkelt in till tjänsten via en webbläsare.

ABONNEMANG INKL LIVE BAS

DATAMÄNGD

AddSecure Kontroll 2

2 GB/mån

AddSecure Kontroll 10

10 GB/mån

AddSecure Kontroll 50

50 GB/mån

TILLÄGGSTJÄNST

Fast uppkopplad IP-förbindelse till AddSecure tjänsteplattform.
Fast Publik IP-adress med trafikfilter
AddSecure Access med fast lösenord.
Tillägg med ytterligare Access abonnemang i befintlig grupp, per styck.

övriga upplysningar
om ADDSECURE KONTROLL

www.addsecure.se

