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link22 Outpost uppfyller svenska myndig- 
heters regelverk för arbete med sekretess-
belagd information. Outpost fungerar  
bra som arbetsstation och är samtidigt 
avskärmad från kommunikationsnät och 
andra IT-system. Outpost kan användas för 
att skriva viktiga offerter, generera certifikat/
kryptonycklar, signering av mjukvara,  
analyser av loggar med mera.

link22 Outpost är en komplett teknisk platt- 
form baserad på en laptop med hög prestan-
da, designad för att kunna hantera hemliga 
uppgifter. Den kombinerar säker användning 
med användarvänlighet och flexibilitet. Allt 
anpassat efter just din verksamhet.

En trygg helhetslösning
link22 Outpost innehåller all nödvändig  
hårdvara och funktionalitet för en väl  
fungerande arbetsplats, inklusive möjlig-
heter för import av uppdateringar, utskrifter, 
DVD-bränning, backup, arkivering av data  
till extern media med mera. 

Plattformen består av dator, tillbehör och 
programvara, dokumentation för daglig 
användning och förvaltning, mallar som stöd 
till verksamhetsanpassning samt teknisk 
dokumentation.

Allt du behöver i en praktisk väska
link22 Outpost levereras i en datorväska 
som innehåller

4	Dator med strömadapter 

4	Arkivdisk och USB-minnen

4	Återställningsmedia

4	Dokumentation

OUTPOST
Säkerhet och användarvänlighet kombinerat
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Säkerhetsfunktioner
link22 Outpost är mycket användarvänlig 
och hanterar dina nödvändiga säkerhets-
funktioner, såsom:

4	Välj mellan smartkort eller lösenord.

4	Säkerhetsloggning.

4	Nedlåsning av Windows,  
 tredjepartsprogram och BIOS. 

4	Skydd mot skadlig kod. 

4	Enkel hantering av uppdateringar även om 
 Outpost aldrig ansluts direkt mot Internet. 

4 Enkel backup med två interna hårddiskar; 
 en för data och en för backup. 

4 Arkivering görs till separat extern disk.

Anpassas till din verksamhet 
link22 Outpost passar de flesta behov, men 
om du har speciella krav hjälper vi till med att 
anpassa link22 Outpost till din verksamhet.

I grundutförandet separeras data utifrån  
principen ”need to know” med mappar och 
grupptillhörigheter i Windows. För ytterligare 
separation kan vi även integrera dokument-
hanteringssystem, källkodshanterings system, 
databaser och liknande. 

Självklart är link22 Outpost helt befriad från 
trådlösa tekniker (såsom WLAN, WWAN, 
Bluetooth m.m.).

En fungerande arbetsstation
link22 Outpost levereras färdig för användning 
med licenser för de programvaror som behövs 
för att komma igång.

4	Windows

4	Microsoft Office

4	Backupprogramvara

4	USB-blockerare

IN
G

A
TR

ÅDFRIA TEKN
IK

ER

KRYPTERADE
D

ISKAR

SÄKERHETSLOGGNINGUSB-B
LO

CK
ER

ARE

REDOFÖRSM
A

R
TK

ORT

H
Ä

RDAD

AUTOM
ATISKBACKUP

OUTPOST 2.0
User Guide
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OUTPOST 2.0
Säkerhetskrav på  
omgivningen
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OUTPOST 2.0Administrative Guide
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Head office Linköping

link22 AB 
Teknikringen 8
583 30 Linköping

+ 46 13-13 24 00 
info@link22.eu

Östersund

link22 AB 
Kyrkgatan 53 
831 34 Östersund

Stockholm

link22 AB 
Tellusvägen 43 
186 36 Vallentuna


