PRODUKTBROCHURE

Enkel og sikker deling af
alle filer i din egen cloud

Det sikre alternativ til Dropbox og co. – vid dig sikker på, hvad der sker med dine data og
hvor de er – samtidig forenkles samarbejdet mellem kollegaer og med kunder –
alt sammen via vores sikrede datacentre.



SAMARBEJDE PÅ DEN LETTE
MÅDE
OwnCloud er din egen cloud-hukommelse, som
kommer til at forbedre og gøre interne og eksterne samarbejder langt mere sikker. Det er ikke længere nødvendigt at bøvle med store vedhæftede
filer – upload helt enkelt og uden besvær filer og
del med andre. Al dataforbindelse er selvfølgelig
udstyret med sikre certifikater.



SIKKER ADGANG FRA HVOR
SOM HELST
Installér Owncloud softwaren på din pc eller mac
og få offline-adgang. Alle ændringer synkroniseres i baggrunden. Alternativt kan du også bruge
web-adgangen og har således altid hurtig adgang
til dine data. Du kan ikke kun arbejde med Owncloud på din pc eller bærbare – er du på tit på
farten, kan du downloade app’en, så du ligeledes
får adgang til dine data fra din tablet eller smartphone.



regler, som du ganske let selv opstiller – du kan
tidsbegrænse adgangen eller beskytte den med et
password.



AUTOMATISK VERSIONERING
Dine data bliver synkroniseret automatisk, og det
sikres, at alle enheder til hver en tid er opdateret.
Enhver ændring på dokumentniveau registreres og
fastholdes. Men du har ikke kun adgang til opdaterede data, du kan altid vende tilbage til en tidligere
version af dokumentet eller se ændringerne i en
protokol.

Et overblik over alle vores fordele
+	Kræver ingen yderligere hard- eller software
+ Enkel bruger-administration via webbaseret kontrolpanel
+ Sikker adgang – hvor som helst fra
+ Automatisk synkronisering / versionering

DU FASTLÆGGER REGLERNE

+ Fastlæg individuelle regler
(tidsbegrænset adgang, passwords)

Enkel og hurtig deling af mapper og filer med
kunder eller andre eksterne brugere styres af

+ Data opbevares og sikres udelukkende
i europæiske datacentre

 +45 70 22 15 22

 www.skyfillers.dk

PRODUKTBROCHURE

Sådan fungerer OwnCloud Service
Dine data gemmes sikkert i Skyfillers datacentre, men brugerne kan naturligvis tilgå deres
data overalt. OwnCloud er derudover perfekt
integreret på de alle gængse enheder, og synkroniseringen sker helt automatisk.

Adgang for eksterne & partnere
Med OwnCloud er det let at dele data og mapper
med eksterne. Via et specielt link stilles de ønskede
data til rådighed for eksterne, og adgangen kan tidsbestemmes og ophører således helt automatisk.

Owncloud funktioner

Fordele

Desktop Client for pc & Mac

OwnCloud fungerer på alle gængse styresystemer som f.eks. Windows 7 eller nyere, Mac OS X 10.7
eller nyere, CentOS 6.5 & 7, Ubuntu 12.04 LTS & 14, Fedora 21 & 21, openSUSE 13.

Kører også på smartphones & tablets (iOS 7
eller nyere, Android 2.2 eller nyere)

Også mobilt har du altid fuld adgang til dine data.

Webadgang som alternativ til client

Adgang fra hvor som helst med moderne browser.

Arbejd offline med client

Adgang til dine data, selvom du er offline.

Del data hurtigt og enkelt

Mere effektivt teamarbejde.

Del dine data med eksterne

Slip for at sende store datamængder pr. e-mail.

Vælg mellem tidsbegrænset adgang eller
beskyttelse med password

Fuld fleksibilitet omkring adgangen til dine data.

Automatisk versionering

Enkel genskabelse af tidligere versioner.
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 www.skyfillers.dk

