
Vill du få en säker fjärranslutning och samtidigt spara tid, 
energi och pengar? Då ska du ta hjälp av oss och vår lösning 

för Secure Remote Access. 

SÄKERHET. EFFEKTIVITET. KOSTNADSBESPARING

Vi erbjuder ett system som inte är mottagligt för varken virus eller malware. 
Du kan, i tillägg till att känna dig trygg angående säkerheten, även effektivi-
sera ditt arbete genom att sköta stora delar av jobbet på distans via en säker 

fjärranslutning. 

Varför Secure Remote Access med Savecore?



Säker fjärranslutning
Säkert, effektivt och kostnadseffektivt
Lösningen ger användare möjligheten att arbeta från egen-
tligen vart som helst i världen och från vilken enhet som 
helst.  

Användare av Savecores säkra fjärranslutning kan koppla 
upp sig mot sin skrivbordsmiljö från vilken enhet som helst, 
när som helst, från vilken plats i världen som helst. 

Ett system som inte är mottagligt för varken virus 
eller malware.“

”
En säker åtkomst till omvärlden
Du får möjlighet att koppla upp dig mot omvärlden var 
du än befinner dig. Sessioner går också att pausa så att 
du kan komma tillbaka till just det du höll på med vid ett 
senare tillfälle om så behövs. Du kommer också att kunna 
spåra sessioner och händelser till specifika användare. 

Systemet är säkert då det inte släpper in någonting uti-
från, det är kostnadseffektivt då du inte behöver resa till 
platsen så snart något måste göras eftersom du kan sköta 
mycket av arbetet remote. Det blir en högre grad av ser-
vice och snabbare hjälp. 



Savecore tillhandahåller ett säkert sätt som ger möjlighet att på 
distans arbeta i exempelvis SCADA-system, ditt kontorsnät samt 
över Internet från externa leverantörer. 

Savecore levererar säker fjärraccess till system via ett webb-gräns-
snitt. Savecores säkra fjärranslutning är en lösning som erbjuder 
access till applikationer som körs på Microsoft Windows, Linux 
och Oracle Solaris från en stor variation av olika enheter som 
exempelvis Windows-PC, Mac, Linux-PC och andra enheter 
så som iPad och Andorid-surfplattor. Vi kan hjälpa er att ge 
administratörer friheten att använda en enda lösning som erb-
juder säker åtkomst till en varierad bredd av applikationer och 
skrivbordsmiljöer. 

Tips: Vårt nyhetsbrev

Du har väl inte missat att följa 

vårt nyhetsbrev! 

Gå in på savecore.se för länk 

till prenumerationen. 

Högre grad av service, snabbare hjälp.“
”
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