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Advenica och Dell Technologies inleder
samarbete för en säkrare framtid
Advenica och Dell Technologies har inlett ett gemensamt strategiskt
samarbete för att använda hårdvarubaserade säkerhetslösningar från
Advenica för att ytterligare främja kapaciteten i Dells Cyber Recovery-lösning.
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar och
har lång erfarenhet av högassuransprodukter som uppfyller höga
säkerhetskrav, upp till Top-Secret klassificeringen.
Dell Technologies är ett multinationellt dataföretag som utvecklar, säljer,

reparerar och servar datorer samt relaterade produkter och tjänster.
Syftet med det strategiska samarbetet är att utveckla en fullständig portfölj
av hårdvarusäkerhetsalternativ och att ge kunderna ytterligare
säkerhetsfunktioner som sträcker sig från "anslutning till en SOC", "skydda
NTP-data", "tillhandahålla fjärråtkomst" till "att möjliggöra filsaneringszoner”.
Gemensamma tester som syftar till att integrera hårdvarusäkerhetstekniken
från Advenica med Cyber Recovery-lösningen från Dell Technologies har
pågått sedan november 2019 och har visat väldigt positiva resultat.
Båda företagen är glada över att tillkännage detta gemensamma samarbete
och tror att kraven på teknik när det gäller säkerhet kommer att fortsätta öka
på grund av komplexiteten i digitaliseringen och att skadliga program blir
alltmer sofistikerade.
Ett White Paper om den här nya integrationen kommer att släppas när testen
är slutförd i slutet av Q1 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0) 50 304 6160,
mikael.puska@advenica.com

Om Advenica
Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer
att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och

betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar
samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar,
utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige
för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och
nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com
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