
For a safer and smarter world

Schaalbaar naar behoefte met AddSecure Link
AddSecure Link is een mobiele VPN-con-
nectiviteitsoplossing voor grote klanten en 
IoT-systeemintegratoren. Creëer een veilige 
privécloud en beheer de simkaarten van uw 
klanten in ons platform voor 2G-, 3G-, 4G-, Nar-
row Band- en LTE-M-dekking met ondersteu-
ning voor meerdere providers in heel Europa.

Link biedt een complete communicatie-
infrastructuur voor simkaarten, toegang op 
afstand en monitoring van veilige kritieke 
communicatie van installaties in alle soorten 
omgevingen.

AddSecure Link is ontwikkeld voor 
eindgebruikers, installateurs en leveranciers 
die op zoek zijn naar effectieve, veilige 
en robuuste communicatie voor hun 
klanten. AddSecure Link zorgt voor veilige 
communicatie van apparatuur en locaties op 
afstand zonder dat de klant of leverancier 
de complexe technologie achter veilige 
communicatie hoeft te beheren.

Privénetwerken
Eén van de uitdagingen van het creëren van 
een IoT-oplossing is beveiliging. Achteraf be-
veiliging maatregelen toevoegen kan lastig 
zijn. AddSecure Link maakt het vanaf het begin 
gemakkelijk om binnen enkele minuten een 
compleet privénetwerk (VPN) op te zetten, dat 
alle apparaten en systemen omvat die moeten 
kunnen communiceren. Het netwerk is com-
pleet geïsoleerd van ander internetverkeer 
en afgesloten voor onbevoegde gebruikers en 
apparaten.

Er kunnen meerdere privénetwerken worden 
gecreëerd en beheerd om netwerken van 
elkaar gescheiden te houden. Hierdoor kan 
onze partner netwerken van verschillende 
eindklanten of communicatie van verschillende 
soorten systemen gescheiden houden. 

Het webportaal Link Manager
In het webportaal Link Manager zijn alle tools 
beschikbaar die nodig zijn om uw netwerk en 
verbindingen tot stand brengen en te beheren.

AddSecure Link
IoT eenvoudig en veilig maken met schaalbare oplossingen die 
zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.
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Als voorbeeld een bedrijf, die verschillende beveiligingssystemen en andere technische apparatuur via de 
AddSecure Link verbonden heeft.

Kenmerken

Gemakkelijk te beheren
Door een hoge mate van automatisering 
wordt complexe IP-technologie voor 
iedereen beschikbaar.

Schaalbaar 
Schaal uw privénetwerken op en af wanneer 
de behoeften veranderen.

Efficiënt en milieuvriendelijk 
Zo eenvoudig te beheren dat het ook echt 
wordt gebruikt, locatiebezoeken kunnen tot 
het verleden behoren.

Volledige controle
Biedt een snel en duidelijk overzicht van alle 
verbindingen en aangesloten apparaten.

Beveiligde verbindingen
Onzichtbaar  voor de buitenwereld en altijd 
up to date.

De gebruikersinterface is intuïtief, met een dui-
delijke toelichting, en maakt gebruik van een 
hoog niveau van automatisering. Dit beperkt 
het risico van menselijke fouten en verhoogt 
daarmee de veiligheid in de geïmplementeer-
de oplossingen.

• Eenvoudig te beheren – één tool voor 
simkaarten, gegevens beheer en netwerk-
beheer. Een completer overzicht dan stan-
daard-simbeheertools.

• Volledige controle – het overzicht in Link 
Manager biedt mogelijkheden voor het 
opvolgen van kosten en data volumes. Een 
vaste data limiet per apparaat instellen is 
eenvoudig, zorgt voor volledige kostenbe-
heersing en voorkomt verrassingen.

• Schaalbaar – Mogelijkheid voor opzetten 
van netwerken en verbindingen, bestellen 
van nieuwe simkaarten en VPN-certificaten, 
binnen handbereik.

Plug-n-play with Link Go
AddSecure Link Go is een plug-and-play op-
lossing voor bedrijven die snel en eenvoudig 
willen starten met verbonden apparaten en 
systemen. Gebruikelijke toepassingen voor 
Link Go zijn toegangscontrolesystemen, alarm-
systemen, beheer van liften, camera’s en ande-
re behoeften aan beheer op afstand. Link Go 
omvat een beveiligde versleutelde verbinding, 
met een robuuste en betrouwbare router als 

optie. Link Go is eenvoudig te implementeren 
en wordt geleverd als een vooraf geactiveerde 
simkaart en VPN-toegang. Perfect voor het 
snel opzetten van een veilige verbinding tus-
sen lokale apparaten en centraal geïnstalleer-
de systemen.
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