Pressinformation
Företaget
Peelit är ett svenskt konsultföretag inom Säkerhet- och IT-arkitektur, specialiserat på IoT,
GDPR, molnbaserad IT samt myndighetssäkring. Peelits framgångsfaktor är den gedigna
erfarenheten och kunskapen från både IT- och Säkerhetsbranschen, tillsammans med
spjutspetskompetens inom IT-arkitektur. Detta är anledningen till att kunderna väljer Peelit
och varför några av Sveriges mest krävande kunder väljer Peelit. Peelit arbetar tillsammans
med certifierade återförsäljare och marknadsledande partners. Företaget har ramavtal med
Kammarkollegiet, FMV, CEVT, Xano Industri med flera. Kunderna återfinns inom
tillverkning, säkerhet, logistik, försvarsindustri samt inom statliga myndigheter och
kommuner. Peelit startade sin verksamhet 2007 och ingår i Omegapointkoncernen. Företaget
är medlem i både Dataföreningen samt SäkerhetsBranschen, som borgar för god kvalitet, hög
kunskap och ansvar.
Tjänster
Det finns stora pengar att spara inom riskanalys och i att räkna ut vilka processer som ska
säkras och inte i verksamheten, samt hur mycket de ska säkras. Kostnaden ligger även i hur
arbetet utförs. Peelit har lång erfarenhet av IT- och informationssäkerhet inom
försvarsindustri, landsting, myndigheter, finansiella system och inom tillverkningsindustri.
Peelit erbjuder tjänster för att bygga intelligent informationssäkerhet.
Produkter

•
•
•

AppVison är en integrationsplattform för IoT och säkerhetsprodukter. AppVison är ett
standardverktyg från Microsofts C# och öppen för integration med andra produkter.
AROW är en högsäkerhetsprodukt för att dela upp nätet i segment, med lägre och högre
riskzoner. AROW är byggd på Open Source, utvecklat i Python och möjliggör
säkerhetsrevisioner av installationer.
Appgate SDP är en produkt som möjliggör segmentering på mikronivå för applikationer,
vilket används inom exempelvis försvarsmakten, bank och telekom.
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Framtidsplaner
• Tillväxt inom Sverige med mål att bli marknadsledande inom säkerhet för IT och IoT.
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