Integrity VPN
Integrity VPN–Stockholms Stadsnäts tilläggstjänst för anonym surfing på nätet
Stockholms Stadsnät erbjuder i samarbete med 5 Juli-Stiftelsen en anonymiseringstjänst
som innebär att du kan surfa anonymt.

Skydda ditt surfande
Vill du att dina surfvanor förblir din ensak och endast din så behöver du skydda ditt surfade med en anonymiseringstjänst som inte samlar eller sparar någon information om dig
och som krypterar kommunikationen.
Detta är särskilt viktigt om du surfar på publika nätverk såsom på hotell, restauranger,
flygplatser, hamburgerrestauranger och så vidare. Det är extra viktigt om du utför känsliga
uppgifter som bankärenden över publika nätverksuppkopplingar.
Det är viktigt att skydda sig eftersom det finns många grupperingar och organisationer
på nätet som exempelvis annonsörer, kriminella, hackers, regeringar med flera som vill
veta mer om dig, lura av dig pengar eller på annat sätt dra nytta av den information de kan
samla om dina surfvanor.
Ett sätt att skydda sig på är att abonnera på Integrity VPN.

Integrity VPN - En VPN-leverantör du kan lita på
All din trafik kommer passera genom en VPN-leverantörs servrar. Därför är det ytterst
viktigt att välja en leverantör som du kan lita på. Tyvärr är VPN-branschen inte känd för
sin transparens, och gång på gång visar det sig att VPN-leverantörer sparat information
om användarna trots att de sagt sig inte gör det. Det är dessutom ofta svårt att ta reda på
vem som egentligen driver en VPN-tjänst.
Integrity VPN är ett svar på den förvirrade situationen. Tjänsten drivs av den ideella 5
juli-stiftelsen, som grundades i Stockholm 2013 av en grupp svenska internetpionjärer.
5 juli-stiftelsen är aktiva i samhällsdebatten och har ett starkt engagemang för ett öppet
och säkert internet.
Målet med Integrity VPN är att tillhandahålla en VPN-tjänst som du kan lita på.

Dubbel säkerhet
Integrity VPN säljs endast via internetleverantörer. Det är ett sätt att ytterligare höja säkerheten för användarna, eftersom ingen part har “hela bilden”: Integrity VPN vet inte vilka
användarna är, och internetleverantören kan inte se vart deras kunder surfar.
Integrity VPN gör därmed din uppkoppling säker, privat och fri.
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Hög kapacitet
Du får hög hastighet med Integrity VPN, dvs datatrafiken är snabb.

Ingen datalagring
Eftersom 5 Juli-stiftelsen inte är någon internetleverantör är de inte ålagda att lagra data.
De lagrar därför ingenting om användarna, förutom det som är nödvändigt för att driva
tjänsten dvs. användarnamn (ej mailadress) och ett krypterat lösenord.

Var kan man beställa Integrity VPN?
Nu går det att beställa Integrity VPN från Stockholms stadsnäts web shop för 40 kronor
per månad.

Så installerar du Integrity VPN
Gå till http://integrity.st och följ installationsguider för valt operativsystem
för OpenVPN.
För att se om allt fungerar som det ska gå in på http://femtejuli.se
För att se att ipv6 inte läcker gå in på http://ipv6leak.com om IPv6 läcker,
stäng av IPv6
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