SHAREFILE
Veilig uw bestanden delen

Samenwerking
online

veilig
Waarom Citrix Sharefile?

online

Met Sharefile kunt u veilig uw bestanden
benaderen, delen en synchroniseren vanaf elke
locatie en op elk device. Op deze manier kunt u
eenvoudig samenwerken binnen en buiten de
organisatie.

Belangrijke voordelen:

delen

Direct toegang tot uw gegevens
Synchronisatie met al uw apparaten
Makkelijk onbeperkt delen via een link in plaats van
bijlagen
Verbeterde samenwerking en bedrijfsproductiviteit
Naadloze integratie met de bestaande IT-omgeving
Verminderde lokale opslagbehoefte
Beheer en controle over opslag- en deelgedrag van
(bedrijfs)gegevens van alle betrokken partijen
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Eenvoudig alles onder controle
Met de steeds strengere eisen rondom privacy en digitale veiligheid kiezen steeds meer
organisaties voor één oplossing om data op een veilige manier overal beschikbaar te hebben.
Trends, zoals bring-your-own-device (BYOD), vragen steeds meer van de IT-organisatie.
Gebruikers maken steeds vaker gebruik van onbeveiligde clouddiensten om toegang te krijgen
tot hun gegevens en bestanden op al hun apparaten en de mogelijkheid om die bestanden te
delen met anderen. Met Citrix Sharefile heeft de IT-organisatie hier meer controle over.
ShareFile is een veilige en robuuste oplossing, en biedt een eenvoudige beheer- en
controlefunctionaliteit. Op deze manier biedt Sharefile de mogelijkheid om vertrouwelijke,
zakelijke gegevens te beheren terwijl het voldoet aan de mobiele behoeften van gebruikers en
de behoefte om samen te kunnen werken.
Gebruikers hebben toegang tot al hun gegevens en kunnen deze synchroniseren vanaf elk
apparaat. Deze gegevens kunnen zij veilig delen met mensen zowel binnen als buiten de
organisatie (derden en klanten), om zo gemakkelijk samen te kunnen werken en de
productiviteit te verbeteren.
Met offline toegang kunnen gebruikers toegang krijgen tot hun gegevens en deze onderweg
bewerken zonder de workflow te onderbreken of de productiviteit te verminderen. Ook
kunnen gebruikers hun bestanden bekijken, synchroniseren en bewerken wanneer ze wisselen
tussen apparaten.
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