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Halcon Firewall System støtter nå SSL VPN. Dvs. at man kan 

få tilgang til bedriftens nettverk (for eksempel Terminal Ser-

ver / fjernstyring, delte nettverkskataloger, intranett, Out-

look Web Access, etc) på en sikker og enkel måte ved hjelp 

av en PC med internettforbindelse. 

Halcon Firewall System gir entreprise kvalitets sikkerhet for 

små-og melllomstore bedrifter! 

Halcon Firewall System - SSL VPN 

Intel har lansert flerkjerne CPU-er for bærbare PC-er, under 

navnet Core Duo. CPU-ene er 65 nonometers, 667MHZ FSB, 

2 MB cache og har lavt energiforbruk. Kort oppsummert; 

mer gass for bærbare PC-er! 

Intel flerkjerne CPU for bærbare PC-er 

2006 vil bli et spennende år for våre kunder og oss! Vi har 

igjennom 2005 gjennomført en rekke spennende prosjekter 

hos våre kunder. Vi tror at 2006 gir flere prosjekter som inne-

bærer systemer som skal støtte kundens virksomhet, som gir 

gevinster i form av at kunden tjener mer penger, effektivise-

ring, bedre kontroll/oversikt, bedring av arbeidssituasjon og/

eller rasjonalisering. 

 

I løpet av 2006 vil Intel og Microsoft fighte for å ta plass i ”Det 

digitale hjem”, Intel vil i løpet av 2006 lansere Viiv som har 

mindre behov for kjøling og som skal sørge for at Mediacenter 

PC-ene kan slås raskt av og på. Videre skal Microsoft lansere 

operativsystemet Microsoft Vista. 

 

Vi vil satse på Infrastruktur, IT-sikkerhet, Mobilitet og Syste-

mer i 2006, og skal være en total leverandør av IT-varer og 

IT-tjenester.  

Nytt år - nye muligheter! 

Vi takker våre kunder for 
2005! 

SSL VPN 

1. Sikkerhetskopi 

2. Sjekk virusbeskyttelsen 

3. Windows Update 

Huskeliste i januar 


