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Det månatliga nyhetsbrevet om säkerhetsmedvetenhet till dig!

Virtual Private Networks (VPN)
Inledning
Ibland behöver du använda offentlig Wi-Fi för åtkomst till Internet när du inte är hemma, som när du är på restaurang, kafé, ett
hotell eller en flygplats när du reser. Men hur säkra är dessa offentliga nätverk och vem ser eller registrerar vad du gör online?
Du kanske inte ens litar på din Internetleverantör (Internet Service Provider) som du har hemma och vill vara säker på att de inte
kan övervaka vad du gör online. Du kan skydda dina online aktiviteter och integritet med något som kallas VPN (Virtual Private
Network). VPN är en teknik som skapar en privat krypterad tunnel för din onlineaktivitet vilket gör det mycket svårare för någon
att se på eller övervaka vad du gör online. Dessutom hjälper en VPN till att dölja din position vilket gör det mycket svårare för
webbplatser du besöker att avgöra var du befinner dig.

Hur fungerar det?
En VPN skapar en privat och krypterad tunnel till en VPN-leverantör som du väljer. All din online aktivitet går genom denna
tunnel, över din VPN-leverantörs nätverk till din avsedda destination. Om du till exempel är i Tampa, Florida och ansluter till
en VPN-server i München, Tyskland, kommer alla webbplatser du ansluter till tro att du ansluter från München i Tyskland. En
VPN är enkel att använda. Det första steget är att hitta en VPN-leverantör du litar på och skapa ett konto hos dem (det kräver
vanligtvis att du köper deras tjänst). När du har ett konto laddar du ner, installerar och konfigurerar VPN-applikationen. När den
är installerad och konfigurerad ansluts du till Internet som vanligt. VPN-applikationen skapar din krypterade tunnel i bakgrunden
och börjar skydda din integritet utan att du ens märker det.

Välja en VPN-leverantör
Dina aktiviteter på nätet är bara så säkra och privata som din VPN-leverantör är. Var noga med att välja en som du kan lita på.
Här är viktiga punkter när du väljer en VPN-tjänst:
Loggning: Leta efter en tjänst som inte lagrar loggar och som fokuserar på integritet. Om din VPN-leverantör
inte samlar in några loggar är det mycket svårare för någon att gå tillbaka och se vad du har gjort på nätet.
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Var är företaget baserat: Olika VPN-leverantörer är baserade i olika länder. Var noga med att välja en VPNleverantör som är baserad i ett land som har starka sekretesslagar. VPN-leverantörer i länder som har mycket
få eller svaga sekretesslagar kan tvingas att lämna ut loggar som innehåller information om dig.
Servrar: Sök efter en VPN-tjänst som har servrarna i de länder eller städer som uppfyller ditt behov. Vissa VPNleverantörer finns över hela världen och har tusentals servrar. Har du behov av att få dina anslutningar att se
ut som om de kommer från ett visst land behöver du kontrollera att din VPN-leverantör kan tillhandahålla det.
Kompatibilitet: Sök efter tjänster som fungerar för olika datorer och mobila enheter. Om du använder en
Windows-bärbar laptop, en surfplatta och en iPhone behöver du kontrollera att VPN-tjänsten fungerar på alla
dessa enheter.
Undvik gratis: Var mycket försiktig med “gratis” VPN-tjänster, hur tjänar de pengar och får verksamheten att
fungera? Gratis tjänster kan samla in och sälja din information.
En VPN är ett fantastiskt sätt att skydda din privata integritet. En VPN gör emellertid inget för att säkra din dator, enheter eller
dina online konton. Även om du använder en VPN bör du vara noga med att du alltid följer grundläggande säkerhetsåtgärder. Det
innebär att hålla dina enheter uppdaterade, du använder ett skärmlås och alltid har starka, unika lösenord för alla dina konton.
Visolit är nordens ledande specialist på molntjänster. Visolit har för närvarande Europas största och mest moderna
driftsplattform för SMB-marknaden. Vi levererar allt från komplett IT-drift till enklare IT-tjänster som anpassas och integreras
utifrån kundens existerande behov och infrastruktur. Med våra tjänster får små och medelstora företag tillgång till IT med
en kvalitet och säkerhet som normalt är undantaget stora internationella företag. www.visolit.se eller följ oss på LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/visolit
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