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SEURAAVAN SUKUPOLVEN YHTEYSLAITE
TOSIBOX® LUKKO 500 NYT SAATAVILLA
Uuden suorituskykyisen yhteyslaitteen kysyntä on jo ylittänyt kaikki odotukset, kun
toimitukset alkavat.
Tosibox Oy, yritys ainulaatuisen IoT-ympäristöihin tarkoitetun ja helposti asennettavan TOSIBOX® Plug & Go™ yhteysteknologian takana, on tänään ilmoittanut uusimman innovaationsa olevan nyt saatavilla. TOSIBOX® Lukko 500
on seuraavan sukupolven etäyhteyslaite, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Lukko 500
tuo uusia mahdollisuuksia myös turvallisuusalalle ja toimistojen verkkoyhteyksiin.
”Tämän uuden tuotteen luonti pohjautuu asiakkaisiimme ja heidän tarpeisiinsa. Tiedon merkitys ja määrä kasvavat
jatkuvasti eri käyttökohteissa, kuten koneenrakentajien keräämissä suurissa tietomäärissä, turvallisuusalalla
kameravalvonnassa sekä ICT-sovelluksissa ja yritysten etätyössä. Yhteydet ovat entistäkin luotettavammat kahden
SIM-korttipaikan ansiosta, sillä vikasietoisuus on parempi yhteen operaattoriin verrattuna”, sanoo Tosiboxin
toimitusjohtaja Tero Lepistö.
TOSIBOX® Lukko 500 sopii täydellisesti teollisuusasiakkaille, jotka hyötyvät suoraan uusista ominaisuuksista, kuten
teollisuusmallin virtaliittimestä, integroidusta DIN-kiskokiinnitystelineestä ja teollisuusluokan kotelosta.
”Tuote on rakenteeltaan teollista kokoluokkaa ja kaikin puolin toimiva: Lukko 500:ssa on kotelointiluokan IP20 vankka
ja tuulettimeton alumiinikotelo. Lukon takapuolella on integroitu DIN-kiskokiinnitysteline helppoa asennusta varten.
Siinä on myös ruuvattava teollinen virtaliitin, ja tarjoamme sopivilla liittimillä varustetun virtalähteen lisävarusteena”,
Lepistö sanoo.
Lukko 500 tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia IT- ja turvallisuuspalveluihin. Vaikuttava VPNtiedonsiirtonopeus on ihanteellinen valvontakameroiden videokuvan etäyhteyksiin. TOSIBOX® Lukko 500 -laitetta
voidaan käyttää myös vaativien IT-verkkoinfrastruktuurien yhdistämiseen sekä entistä edullisempien
etäyhteysratkaisujen rakentamiseen liiketoimintatarpeisiin.
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Lukko 500:ssa on vaikuttavat kyberturvallisuusominaisuudet, kuten salaus- ja todennusavainten turvallinen säilytys
laitteistopohjaisessa suojaussäilössä, mikä tekee laitteen tunnistetietojen kopioimisesta tai väärentämisestä
mahdotonta. Ohjelmiston eheys ja luottamuksellisuus tarkistetaan aina käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi kaikki
ohjelmistopäivitykset allekirjoitetaan ja tarkistetaan salatusti ennen asennusta, millä varmistetaan, että ainoastaan
TOSIBOX®-tuotepäivitykset ovat sallittuja.
Uudessa tuotteessa on CE-merkintä. FCC- ja UL-merkinnät lisätään myöhemmin.
TOSIBOX® Lukko 500 on nyt saatavilla maailmanlaajuisesti Tosiboxin myynnin ja jälleenmyyjien kautta.
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Tietoja Tosiboxista
Tosibox on tehnyt yhteyksien luomisen helpoksi. Olemme kehittäneet uuden standardin tietoturvallisten IoTinfrastruktuurien rakentamiseen, etäyhteyksien muodostamiseen sekä verkkojen hallintaan. Palkitut TOSIBOX®tuotteet valmistetaan Suomessa, ja niitä käytetään yli 120 maassa. www.tosibox.com
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