
For a safer and smarter world

Skala efter behov med AddSecure Link 
AddSecure Link är en helhetslösning för SIM-kort
och VPN, vilken är lämplig för dig med många upp-
kopplade enheter eller är systemintegratör som
administrerar olika kunder. Skapa en säker och 
privat molnlösning och hantera dina kunders SIM
kort på vår plattform för 2G, 3G, 4G, Narrow Band
(NB) och LTE-M täckning med stöd för flera 
operatörer i hela Europa. 

AddSecure Link tillhandahåller en komplett kom-
munikationsinfrastruktur för SIM-kort, fjärråtkomst
och övervakning av säker kritisk kommunikation för
installationer i alla typer av miljöer.

AddSecure Link är skapat för dig som behöver
effektiv, säker och robust kommunikation mellan
utrustning och geografiskt spridda anläggningar
och som inte vill hantera den komplexa tekniken.

Privata nätverk
En av utmaningarna när man skapar en IoT-lösning 
är säkerheten. Att lägga till säkerhetslager i
efterhand kan vara svårt. AddSecure Link gör det 
enkelt att redan från början skapa ett komplett 
privat nätverk (VPN) på några minuter, som 
omfattar alla enheter och system som är tänkta att 
kommunicera med varandra. Nätverket är helt 
isolerat från övrig internettrafik och stängt för 
obehöriga användare och enheter. Flera privata 
nätverk kan skapas och hanteras för att tillgodose 
en separation av en partners olika slutkunder, eller 
separation av olika typer av trafik och system.

SIM-hantering för företag
I webbportalen Link Manager finns alla verktyg 
som behövs för att upprätta och hantera ditt 
nätverk och dina anslutningar.
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IoT på ett enkelt och säkert sätt med skalbara 
lösningar, utformade för att passa dina behov.



www.addsecure.se

Med ett intuitivt användargränssnitt, vilket ger 
tydlig vägledning och har hög automationsnivå 
begränsas risken för mänskliga misstag och ökar 
därmed säkerheten i de distribuerade lösningarna.

• Lätt att hantera: Ett smidigt verktyg för  
hantering av SIM-kort, datatrafik och nätverk, 
vilket ger en mer komplett översikt än vanliga  
SIM-korthanteringssystem.

• Full kontroll: Översikten i Link Manager 
ger möjligheter att följa upp kostnader och 
datavolymer. Det är enkelt att ange en fast 
datagräns, vilket garanterar fullständig 
kostnadskontroll utan överraskningar.

• Skalbar – Möjlighet att upprätta nätverk och 
anslutningar, beställa nya SIM-kort och VPN-
certifikat, allt lätt tillgängligt.

Link Go – Ta det första enkla steget
Link Go är en plug-n-play-lösning för dig som 
snabbt och säkert vill börja koppla upp enheter 
och system. Typiska användningsområden för Link
Go är ett passersystem, larmsystem, styrning av 
hissar, kameror och andra fjärrstyrningsbehov. Link 
Go består av en säker krypterad anslutning med en 
robust och pålitlig router som tillval.

Link Go är enkel att driftsätta och levereras som ett 
föraktiverat SIM-kort och VPN-åtkomst. Perfekt för 
att snabbt skapa en säker anslutning mellan lokala 
enheter och centralt installerade system, allt som
kommunicerar via en Ethernet-port.
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    Funktioner

 Enkelt att administrera 
En hög automatiseringsnivå gör komplex  
IP-teknik tillgänglig för alla.

 
  Full kontroll
 Ger en snabb och tydlig överblick över alla 

anslutningar och anslutna enheter.

 Skalbar
 Snabbt och enkelt att anpassa storleken på 

dina privata nätverk när behoven förändras. 

       Säkra anslutningar 
      Osynliga från internet vilket förhindrar 

olyckliga läckor
 

	 Effektiv	och	miljösmart
      Så enkel att hantera att den faktiskt används, 

varför besök på plats inte längre behövs.
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Användningsområden AddSecure Kundoperativ plattform 

Exemplet visar olika former av användningsområden som alla har en varierande uppsättning säkerhetssystem 
och annan teknisk utrustning ansluten via AddSecure Link.


