Secure Communications

AddSecure Link
IoT på en enkel og sikker måte med skalerbare løsninger,
designet for å tilpasses dine behov.
Skaler etter behov med AddSecure Link

Private nettverk

Link er en løsning for mobil- og VPN kommunikasjon

En av utfordringene når man skal etablere en IoT-

for store kunder og integratorer av IoT-systemer.

løsning, er sikkerheten. Å legge til ytterligere

Opprett en sikker og privat sky, og administrer dine

sikkerhet i ettertid kan vise seg å være vanskelig.

kunders SIM-kort i vår plattform for 2G-, 3G-, 4G-,

AddSecure Link gjør at man fra oppstarten av raskt

Narrow Band (NB)- og LTE-M-dekning, som har

og enkelt kan opprette et komplett privat nettverk

støtte for de fleste operatører rundt om i Europa.

(VPN) som omfatter alle enheter og systemer
som skal kommunisere med hverandre. Nettverket

Link gir installasjoner i alle slags miljøer en

er helt isolert fra annen internettrafikk og lukket

komplett kommunikasjonsinfrastruktur for SIM-

for uautoriserte brukere og enheter. Flere

kort, fjernsupport og overvåking av sikker kritisk

forskjellige private nettverk kan opprettes og

kommunikasjon.

administreres slik at man kan skille mellom ulike
sluttkunder, eller mellom ulike typer trafikk og

AddSecure Link er utformet for sluttkunder som

systemer.

trenger effektiv, sikker og robust kommunikasjon
mellom utstyr og anlegg som er langt unna, og som

Enkel SIM-administrasjon for bedrifter

ikke ønsker å administrere den komplekse

I nettportalen Link Manager finner du alle verktøy

teknologien som ligger bak sikker kommunikasjon.

du trenger for å opprette og administrere nettverk
og tilkoblinger.

For a safer and smarter world
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Link Manager

Kundoperativ plattform

Eksempelet over viser hvordan en installasjon bestående av forskjellige typer sikkerhetssystemer og teknisk
utstyr kan kobles opp gjennom AddSecure Link.

Brukergrensesnittet er intuitivt, har klare instruk-

videoovervåking og andre systemer basert på

sjoner og er i høy grad automatisert. Dette gir

fjernbetjening. Link Go består av en sikker, kryptert

lavere risiko for menneskelige feil og økt sikkerhet i

tilkobling. Du kan i tillegg bestille en robust og

de distribuerte løsningene.

pålitelig ruter. Løsningen er enkel å ta i bruk og
tilgang. Perfekt for rask opprettelse av en sikker

over tilkoblinger, SIM-kort og trafikkplaner. Nye

forbindelse mellom lokale enheter og sentralt

SIM-kort kan bestilles med noen museklikk, og

installerte systemer, alt som kommuniserer via en

abonnementer kan opprettes, endres og sis opp.

ethernet-port.

• Enkel å administrere: Har ett verktøy for SIM-kort,
styring av datatrafikk og nettverksadministrasjon,
og gir en mer fullstendig oversikt enn vanlige
verktøy for SIM-administrasjon.

• Full kontroll: Oversikten i Link Manager gjør det

mulig å følge opp kostnader og datavolumer. Det
er enkelt å angi en fast datagrense per enhet, noe
som sikrer full kostnadskontroll og forebygger
overraskelser.

• Skalerbar: Nettverk og tilkoblinger kan settes opp
med noen tastetrykk, og nye SIM-kort og VPNsertifikater kan bestilles.
Link Go – det første enkle trinnet
Link Go er en plug-and-play-løsning for selskaper
som ønsker å komme i gang med tilkoblede enheter
og systemer på en rask og enkel måte. Vanlige
bruksområder for Link Go er systemer, adgangskontrollalarmsystemer, heiskontrollsystemer,

www.addsecure.no

Funksjoner
Enkelt å administrere
Løsningen er i høy grad automatisert og gjør
kompleks IP-teknologi tilgjengelig for alle.
Full kontroll
Gir raskt oversikt over alle tilkoblinger og
tilkoblede enheter.
Skalerbar
De private nettverkene kan lett skaleres etter
hvert som behovet endrer seg.
Sikker oppkoblinger
Usynlig og uten lekkasjer.
Effektiv og miljøvennlig
Løsningen er så lett å administrere at den
faktiskblir brukt. Besøk av teknikere kan
tilhøre fortiden.
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• Enkel å administrere: Løsningen gir en oversikt

leveres med forhåndsaktivert SIM-kort og VPN-

