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Zabezpečený vzdálený přístup 

Tosibox je první zařízení na světě se kterým pomocí Key a Lock vytvoříte spojení mezi 
vzdálenými zařízeními. Jedná se o revoluci v komunikaci, která umožňuje snadnější 
komunikaci mezi výrobci zařízení, dodavateli a jejich zákazníky a servisní pracovníci mají 
možnost se snadno, rychle a bezpečně připojit ke vzdáleným zařízením. 

Jednoduché použít 
TOSIBOX vytváří přímé šifrované spojení přes internet. Toto spojení vždy 
pracuje zcela automaticky a není třeba jakkoliv nastavovat síť. Uživatel 
TOSIBOX si může být vždy jistý, že veškerá data a spojení má pod kontrolou. 

Výhody TOSIBOX 
Začněte používat už za pět minut 
Vysoké zabezpečení dat 
Flexibilní a rozšiřitelné řešení 
Pracuje spolehlivě se všemi druhy připojení 

 
Tosibox poskytuje bezpečný vzdálený  přístup k počítačům 
a zařízení kdekoliv  v síti  

 
Patentovaná Tosibox Plug & Go technologie pro rychlou, inteligentní a s maximální  ochranu 
dat vzdáleno správu při minimálních nárocích  na instalaci. Vytvoření zabezpečeného 
připojení trvá méně než 5 minut.  

Aplikace: 
Průmysl: Kontrola, dohled a údržba zařízení výrobních linek. Zařízení mohou také komunikovat  
navzájem. Příklad: Poskytovatel průmyslového zařízení instaluje a připojí TOSIBOX Lock na lince.  
Poté lze tato zařízení kontrolovat a spravovat přes internet. 
 
Automatizace budov: Řizení a kontrola teplot, klimatizací, řízení přístupů a bezpečnostních kamer.  
TOSIBOX umožňuje snížení nákladů ve správě budov. Příklad: Řízení zabezpečovacího systému bez  
nutnosti přítomnosti ostrahy nebo dohled nad kamerovým systémem. 
 
Kanceláře: Vzdálený přístup a práce se servery a počítači s vysokou úrovní zabezpečení dat.  
Příklad: Zaměstnanec může ovládat pracovní software vzdáleně přes internet. 


