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For deg som ønsker en komplett, skalerbar IoT-løsning
som du kan administrere selv.

Med vårt nettbaserte Link Manager-verktøy kan
du enkelt administrere og konfigurere nettverk og
tilkoblede enheter. Ingen spesialkunnskap kreves.
Grensesnittet er intuitivt og kommer med klare
instruksjoner. Dette betyr mindre risiko for menneskelig feil, noe som gir økt sikkerhet til løsningen.

AddSecure Link er vår fleksible, omfattende løsning
som passer til bedrifter som på en enkel og sikker
måte vil koble til og administrere et større antall
enheter. Løsningen gir deg full kontroll og er lett å
skalere etter behov.
AddSecure Link består av en kommunikasjonsplattform, webportalen Link Manager og en sikker
internettforbindelse. Dette lar deg aktivere og velge
abonnementer, bygge nye VPN-nettverk og administrere tillatelser.

ADDSECURE LINK Go
For deg som vil komme raskt i gang
AddSecure Link Go er vår plug-and-play-løsning.
Denne passer til selskaper som ønsker å komme i
gang raskt ved å koble seg opp til installerte systemer. Vanlige bruksområder inkluderer passasjersyste-

mer, alarmsystemer, heiskontrollsystemer,
kameraer og andre fjernstyrings- og
overvåkingssystemer. Link Go består
av sikker og kryptert tilkobling. Du
kan i tillegg bestille en robust og
pålitelig ruter.
PLUG AND PLAY

Link Manager

IoT-sikkerhet – enklere enn du tror
IoT-sikkerhet kan være enklere enn du tror.
Vår filosofi er bygget på sikkerhet og enkelhet. I
AddSecure har vi jobbet med sikker kommunikasjon
siden 70-tallet og sikkerhet ligger i våre gener.
Vanskelige løsninger har en risiko for ikke å bli brukt
riktig – eller i det hele tatt – og da er ikke løsningene
trygge. Velg derfor en enkel og sikker IoT løsning
som gir deg full kontroll.
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Enkelt å administrere -- Å være ansvarlig for et

IoT-nettverk kan være utfordrende da det ofte er
vanskelig å få oversikt over konfigurasjonen,
autoriserte brukere og tilkoblede enheter. Link
Manager gjør det enkelt å planlegge, sette opp og
administrere ditt IoT-nettverk..

Få full kontroll -- Link Manager gir en rask og klar
oversikt over alle dine tilkoblede enheter.

Skalerbart -- Med Link Manager kan du skalere
nettverkene dine etter behov.

Sikker oppkobling -- For at en enhet skal kunne

kommunisere i et privat nettverk, er det nødvendig
med sikker internett-tilkobling.
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IoT (Internet of Things), eller M2M (maskin-til-maskin) som det også kalles, dreier seg om tilkoblingen
av ulike typer enheter til internett. Det kan være alt fra
maskiner, kjøretøy og bygninger til heis og alarmer.
IoT er en viktig del av digitaliseringen som foregår i
samfunnet vårt i dag. Den nye og smarte teknologien
vil kunne bidra til å løse flere store samfunnsmessige
utfordringer. IoT gjør det mulig å øke ressurseffektiviteten, redusere energiforbruket, holde mennesker
friske og gjøre samfunnet vårt tryggere.

