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Energikund i Österrike lägger order värd 1,5 
MSEK på cybersäkerhetsprodukter från 
Advenica 

 
Advenica har fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter och 
tjänster från en österrikisk kund inom energisektorn. 
 
En vanlig lösning för att skydda känslig eller hemligstämplad information från läckage eller 
manipulation är att helt enkelt koppla bort den från andra nätverk. Det finns dock situationer 
då data behöver överföras till eller från det skyddade nätverket. Advenicas datadioder 
förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverksintegritet utan förhindrar lika effektivt 
läckage samt upprätthåller nätverkssekretess. Denna säkerhetslösning med hög assurans 
skyddar tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA eller försvarsindustrin. 
 
Advenica har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 
2017 för att kunna tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till fler kunder. 
Nu har företaget fått en ny order från en österrikisk kund inom energisektorn. Den nya ordern 
är värd 1,5 MSEK, avser datadioder & tjänster och kommer att levereras under 2021. 

Informationssäkerhet har högsta prioritet och många 
organisationer har höga krav. De har verksamheter som kräver 
säkerhetslösningar med hög assurans för att skydda sin mest 
värdefulla information när data behöver överföras till eller från 
ett skyddat nätverk. Genom att använda en datadiod kan du 
säkerställa att överföringen sker säkert utan att äventyra 
nätverkets integritet eller konfidentialitet.   
   

                                         Markus Gursch, VD Advenica GmbH 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, 
markus.gursch@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl.09.35. 
 

 

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  

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med 
kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: 
certifiedadviser@penser.se, www.penser.se  
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