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För dig som vill ha en komplett, skalbar IoT-lösning
som du själv kan administrera

Med vårt verktyg Link Manager kan du på ett
enkelt sätt hantera och konfigurera dina nätverk
och uppkopplade enheter. Inga specialistkunskaper
krävs. Gränssnittet är mycket intuitivt och levereras
med tydliga instruktioner. Det innebär mindre risk
för mänskliga fel, vilket ger ökad säkerhet till din
lösning.

AddSecure Link är vår flexibla helhetslösning som
passar företag som, på ett enkelt och säkert sätt, vill
koppla upp och hantera ett större antal enheter.
Lösningen ger dig full kontroll och är lätt att skala
upp vid behov.
AddSecure Link består av en kommunikationsplattform, webbportalen Link Manager och säker
uppkoppling mot internet. Detta ger dig möjlighet
att själv aktivera och välja abonnemang, bygga nya
VPN-nät och administrera behörigheter.

ADDSECURE LINK Go

styrsystem för hiss, kameror och andra fjärrsystem
för administration och övervakning.

För dig som snabbt vill komma igång
AddSecure Link Go är vår plug-and-play lösning
och passar företag som snabbt vill komma igång
med att koppla upp installerade system. Vanliga
användningsområden är passagesystem, larmsystem,

AddSecure Link Go består av säker,
krypterad uppkoppling och som
tillval finns en robust och pålitlig
router.

PLUG AND PLAY

Link Manager

IoT-säkerhet – enklare än du tror
IoT-säkerhet kan vara enklare än du tror. Vår filosofi
utgår ifrån säkerhet och enkelhet. På AddSecure har
vi säkerhet i våra gener eftersom vi har jobbat med
säker kommunikation sedan 70-talet. Är en lösning för
krånglig finns det risk att den inte används på rätt sätt
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- eller inte alls - och den blir därmed inte säker. Välj
därför en enkel och säker IoT-lösning som ger dig full
kontroll.

Enkelt att administrera -- Att vara ansvarig för

IoT-nätverk kan var utmanade då det ofta är svårt
att ha överblick över konfigurationen, behöriga
användare och uppkopplade enheter. Link Manager
gör det enkelt att planera, sätta upp och hantera
ditt IoT-nätverk.

Få full kontroll -- Link Manager ger en snabb och

tydlig överblick över alla dina uppkopplade enheter.

Skalbart -- Med Link Manager kan du skala upp
dina nätverk efter behov.

Säker uppkoppling -- För att en enhet ska kunna

kommunicera inom ett privat nätverk krävs en säker
mobil uppkoppling mot internet.
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IoT (Internet of Things), eller M2M (maskin-tillmaskin) som det också kallas, handlar om att koppla
upp olika typer av enheter till internet. Det kan vara
alltifrån maskiner, fordon och byggnader till hissar
och larm. IoT är en viktig del av digitaliseringen av
vårt samhälle. Den nya, smarta tekniken kommer
att kunna bidra till att lösa flera stora samhällsutmaningar. IoT gör det möjligt att öka resurseffektiviteten,
minska energiförbrukningen, hålla människor friskare
och göra våra samhällen tryggare.
Men med ett allt mer uppkopplat samhälle ökar också
riskerna. Dina uppkopplade enheter är sårbara om
inte rätt skydd finns på plats. Obehöriga kan ta sig in
i ditt nätverk, enheterna kan utsättas för angrepp av
hackare och känslig information kan exponeras.

