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Advenica lanserar version 2.4 av 
SecuriCDS Data Diode 1000i 

Idag släpper Advenica den senaste versionen av SecuriCDS Data Diode 

1000i. Den nya versionen 2.4 innehåller ny funktionalitet som utökar 

tillämpningsfallen och förenklar administrationen av vår redan unika 

lösning för enkelriktat informationsutbyte. 

Kunder som väljer SecuriCDS Data Diode 1000i med version 2.4 kommer att finna att den 

klarar större filstorlekar och har bättre prestanda, vilket är viktigt för att stödja fler typer av 

tillämpningar. Datadioden har även fått förenklad integration med befintliga nätverks-

övervakningssystem, vilket ger kostnadsbesparingar i samband med drift och underhåll. För 

att förbättra säkerheten finns nu även stöd för en infrastruktur för externa publika nycklar. 

  ”Sedan lanseringen av vår SecuriCDS Data Diode förra året 

arbetar vi kontinuerligt med att utveckla fler funktioner i 

lösningen. Med fler kunder, har behovet av fler typer av 

tillämpningar ökat och därmed också behovet av enkel 

integration. Jag är väldigt nöjd med helheten där vi 

fortfarande har den bästa kombinationen av innovativ 

hårdvarudesign och gedigen mjukvara.” 

 

  Lisa Quinn, Commercial Product Manger Cross Domain Solutions, Advenica  

SecuriCDS Data Diode 1000i funktionslista 

Proxy Applications include 

Media streaming over UDP such as full motion video of real-time information 

File export such as FTP and CIFS/SMB 

Systems monitoring transfers such as syslog and SNMP 

Remote configuration options thanks to a TLS management interface 

Our Proxies in Action 

Advenica offers a standard list of proxies that include: 

WSUS (Windows updates) 
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McAfee Antivirus signature updates 

SMTP email 

SFTP Secure file transfer 

Syslog 

SecuriCDS Data Diode DD1000I  

1 Gbit Data Diode with integrated proxy server PCs  

Total rack space required is 1U (= 44 mm) for the entire solution  

Technical Specifications  

Complies with IEEE 802.3u 1000Base-T standard  

LED indicators for link and activity on both network interfaces  

Works on unidirectional protocols such as User Datagram Protocol (UDP)  

Auto MDI/MDIX  

Tamper evident casing  

Internal power supply  

Size: 437 x 504 x 44 mm  

19” rack mount kits included (1U) 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

 

Om Advenica 

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar 

och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage 

vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, 

organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet 

ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se 


