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Advenica levererar produkter
motsvarande 10 MSEK till en stor
myndighetskund i Sverige
Cybersäkerhetsföretaget Advenica levererar
lösningarna SecuriCDS ZoneGuard, SecuriCDS
DD1000A samt SecuriCDS1000i ur bolagets
produktfamilj Cross Domain Solutions till befintlig
kund. Produkterna säkerställer ett kontrollerat
informationsflöde mellan olika IT-system med hög
assurans.

Bolagets kassa kommer stärkas med drygt 10 MSEK och leverans sker omgående. Affären är
den största i bolagets historia för produktfamiljen Cross Domain Solutions.
”Vi ser fram emot att leverera dessa produkter till kunden i
fråga och att fördjupa relationen ytterligare. Behovet av
säkra informationslösningar fortsätter att öka och Advenica
är stolta över att förse myndigheter med effektiva lösningar
som möter de höga krav de har på sig för att säkerställa
både konfidentialitet och integritet i informationsutbyten på
olika säkerhetsnivåer.”
Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB

SecuriCDS ZoneGuard möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte
mellan olika nätverk. Produkten är anpassad för att placeras mellan olika nätverk som
normalt inte är sammankopplade på grund av olika säkerhetsklassningar. SecuriCDS
ZoneGuard säkerställer att endast information som är definierad i en
informationssäkerhetspolicy kan skickas mellan olika säkerhetszoner.
Datadioderna, SecuriCDS DD1000A respektive SecuriCDS DD1000i, säkerställer
enkelriktad datatrafik, det vill säga att data endast kan passera i en riktning och därmed
hindras känslig information från att färdas i motsatt riktning.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com
Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl.08:45.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar
och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage
vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för
organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på 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

ADVENICA

P.O. Box 11065

SE-220 11 Lund

Sweden

+46 46 386050

www.advenica.com

