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  Nytt        Ändring    
Abonnemangsbeställning
AddSecure Mobiflex 

För information om abonnemang, tjänster och valbara storlekar på bundlingar av trafik och villkor kontakta vår kundtjänst, 020-32 20 00.

Kund Kundnummer:      
Företagsnamn
      

Orgnummer
     

Önskat datum
     

Adress
      

Postnr
     

Ort
     

Kontaktperson
     

Telefon
     

E-post
     

Teknisk kontaktperson
     

Telefon
     

E-post
     

Fakturaadress (om annan än ovan)

Beställning abonnemang  
Antal Pott Abonnemang, inkl fast privat IP-adress (Publik IP-adress är tillval)
     - Mobiflex Fast pris 2 GB
     - Mobiflex Fast pris 10 GB
     - Mobiflex Fast pris 50 GB
     - Mobiflex Fast pris 100 GB
     - Mobiflex Fast pris 200 GB
      Mobiflex Data, Trafikmängd i MB:      

Val Tilläggstjänst
Minst ett av följande 
tillval måste väljas

VPN över Internet X

AddSecure Access med fast lösenord X
Tillägg med ytterligare Access abonnemang i befintlig grupp X
Fast publik IP-adress med IP-filter, ange val nedan X
Punkt till punkt per abonnemang X
Utlandsroaming 
Taltrafik/GSM-Data 
Fast uppkopplad IP-förbindelse till AddSecure tjänsteplattform
Anslutning till egen databas/nätverk
Trafikvakt * E-postadress för info:      
Driftinformation om Mobiflextjänsten E-postadress för info:      

* Tillvalet är endast tillgängligt för Mobiflex Data och inga garantier lämnas kring leverans av e-postmeddelandet med trafikinformationen. 

IP-filter för abonnemang med publik IP-adress
 IP-filter med spärr för all inkommande trafik
 IP-filter enligt nedan med IP-adresser som skall tillåtas för trafik 

IP-adress (nätadress)  Nätmask Till SIM Från SIM
     /     
     /     
     /     
Exempel: 216.239.37.96/28 för godkännande av 16 adresser (216.239.37.96 – 216.239.37.111) eller 216.239.37.96/32 för godkännande av 216.239.37.96.

Övrigt
     

Underskrift
Underskrift av Kund, eller person med fullmakt Partner (frivillig återförsäljaruppgift)

Företagsnamn
     

Referens
     

Fakturamärkning
     

Adress
     

Postnr
     

Ort
     

   Gemensam faktura för alla abonnemang
   Specificerad faktura
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Namnförtydligande
     

VIKTIG INFORMATION! SKYDDA ERA UPPKOPPLADE ENHETER 
FRÅN DATAINTRÅNG OCH ATTACKER

På AddSecure är våra kunders säkerhet högsta prioritet och vi arbetar aktivt med 
att informera våra kunder om faror och hur man bäst skyddar sig. Då dataintrång 
och försök till hackerattacker blir allt vanligare i samhället, vill vi åter igen 
påminna om vikten av att ni använder IP-filtrering som skydd mot intrång och 
oönskad trafik, som bland annat kan leda till höga trafikkostnader.

Att filtrera vilka IP-adresser som tillåts kommunicera med era enheter är ett 
enkelt och effektivt sätt att skydda er mot intrång och attacker. Tjänsten IP-
filtrering ingår i er Mobiflextjänst. Kontakta oss gärna idag på 
mobiflex@addsecure.se för att aktivera IP-filtrering.

Vi rekommenderar alla våra kunder att se över säkerheten på sina enheter och gå 
igenom följande punkter:

1. För att skydda er enhet från intrång och/eller oönskad trafik är det viktigt 
att ni använder brandvägg och/eller IP-filtrering. Om ni väljer att inte 
begränsa vilka IP adresser som tillåts kommunicera med era enheter så är 
det stor risk att era enheter utsätts för intrång eller blir hackade.

2. Stäng av möjligheten att skicka SMS. En kapad enhet kan generera enorma 
mängder SMS.

3. Se till att default admin eller root-användare har ett unikt lösenord. Byt ut 
standardlösenordet i din enhet, använd en blandning av gemener, versaler, 
siffror och specialtecken. 

4. Stäng portar och tjänster som ni inte använder i enheter och servrar.
5. Se till att alltid installera senaste version av mjukvara och firmware. 
6. Håll nere antalet användare som kan logga in på routern/brandväggen. 
7. Övervaka din utrustning/dina enheter för onormal datatrafik.
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För frågor och eventuella funderingar kring detta, vänligen kontakta oss.

Have a Safe Day!
Kundsupporten på AddSecure
mobiflex@addsecure.se
020-32 20 00


