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KeepItSafe® FileCloud

Sikker fildeling – full kontroll på hvor filene dine er lagret

Utfordringen
Nøkkelfunksjoner

Løsningen

KeepItSafe® FileCloud er den enkleste og sikreste måten for bedrifter å dele, synkronisere og håndtere filer på  
- fra alle datamaskiner og mobile enheter. Brukerne har tilgang til filene sine fra alle typer utstyr, uansett hvor 
de er - selv uten nettforbindelse.

– enkel, profesjonell og sikker fildeling

Stadig flere mobile medarbeidere og bruk av eget datautstyr (Bring Your
Own Device), setter IT-avdelinger under press for å håndtere og sikre 
utstyr og data. Bedriftenes behov for å samarbeide og utveksle data 
med tredjeparter, kunder og partnere - øker kaoset og kompleksiteten 
ytterligere. Brukerne tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede 
tjenester i nettskyen for å få tilgang til filene sine fra flere utstyrsenheter 
og for å kunne dele dem med andre. Disse forbrukerrettede tjenestene 
gir ikke bedriftene tilstrekkelig sikkerhet, styring og kontroll.

KeepItSafe® kan bidra til å gi IT-avdelinger tilbake kontrollen over de 
ansattes fildeling. Vi tilbyr en bedriftstilpasset, sikker og robust tjeneste 
som fyller behovene for mobilitet og samarbeid for alle brukere. Alle 
data lagres i Norge på to datasentre, med høyeste sikkerhetsnivå og 
full redundans. Eget sikkerhetspersonell og overvåking sørger for svært 
strenge adgangsregler. Datasentrene er spesialsikret mot strømbrudd 
med redundant strøm fra flere bydeler og egne aggregater, samt 
spesialtilpasset oversvømmelses- og brannvern.

Kryptert overføring og 
lagring av data

Fjernstyrt sletting av data 
hvis datamaskinen stjeles 
eller mistes

Synkronisering av data 
mellom flere enheter og 
brukere

Passordbeskyttet fildeling

Tilgang fra PC, Mac eller 
mobilt utstyr

App-er for tilgang fra 
nettbrett eller smarttelefon

Deling av mapper og filer

Versjonskontroll og 
gjenoppretting av filer

Alle data sikkerhetskopiert 
og lagret i Norge

Kryptert lokal disk
KeepItSafe® FileCloud oppretter et sikkert område på 
din lokale harddisk; et Vault. Vaults fungerer på samme 
måte som en harddisk på brukerens datamaskin, og 
lagrer viktige dokumenter på ett sted, samtidig som 
dokumentene kan nås eksternt. Brukerne drar og slipper 
filene i den virtuelle, lokale harddisken. Dataene krypteres 
deretter øyeblikkelig, før de sikkerhetskopieres og kan 
deles med andre.

Fjernstyrt sletting
I tillegg til kryptering og passordbeskyttelse av lokale
data, er fjernstyrt sletting en del av tjenesten. Dersom
datamaskinen blir stjålet, gir løsningen deg et unikt 

serienummer til hver enkelt enhet. Med denne kan du 
slette alle filer og mapper i KeepItSafe® FileCloud-Vault 
slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Med 
sporingsfunksjonen kan du dessuten lokalisere tapt utstyr i 
Google Maps.

Kontinuerlig sikkerhetskopiering av filer
Harddisker krasjer og datamaskiner stjeles, men det betyr
ikke at data går tapt. Hver gang en fil endres eller en ny
fil lagres i et Vault, blir den sikkerhetskopiert til KeepItSafe® 
sine datasenter. KeepItSafe® FileCloud fungerer i 
bakgrunnen uten å forstyrre produktiviteten din. Filene 
sikkerhetskopieres til redundante servere og lagres i våre 
datasentre.
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Fildeling og samarbeid

Få mobil aksess og del fi ler uansett hvor du er
Ekstern tilgang fra nettleser
Få mobil aksess til dokumentene, fotoene og mediefi lene
dine uansett hvor du er! Logg på via KeepItSafe® FileCloud-web 
fra en hvilken som helst datamaskin for å få tilgang til viktige 
mapper og fi ler. Du kan se alle dine Vaults, laste ned eller opp 
fl ere fi ler samtidig, se på bilder, fl ytte, kopiere og dele fi ler eller 
mapper.

Mobil aksess
Bruk KeepItSafe® FileCloud Mobile App for å få tilgang til alle 
dataene dine fra en smarttelefon eller et nettbrett! Tjenesten 
inkluderer fem versjoner mobilapp-er som gir tilgang til fi lene 
dine fra alle de mest utbredte plattformene. Mobilapp-ene 
støttes av plattformene iPad, iPhone, Android, Windows Phone 
og Blackberry.

Integrering av Windows Utforsker / Mac Finder
Det primære brukergrensesnittet endres ikke. KeepItSafe®
FileCloud legges til i høyreklikk-menyene i Windows
Utforsker og Mac Finder.

Deling av mapper og fi ler
KeepItSafe® FileCloud gjør det enkelt å dele fi ler med både 
interne og eksterne partnere, kunder og leverandører. Det tar 
deg bare noe klikk å dele en fi l eller en mappe som inneholder 
hundrevis av fi ler. Når mottakeren klikker på lenken, kan den 
laste ned fi len eller hele mappen. Du kan sende åpne eller 
passordbeskyttede lenker fra datamaskinen, smarttelefonen eller 
nettbrettet ditt.

Samarbeid med delte mapper
Med KeepItSafe® FileCloud kan du gi andre tilgang til hele 
mapper med fi ler fra dine Vaults. I stedet for å starte nedlasting, 
sender Folder Link mottakeren til en nettside der de kan vise og 
laste opp fi ler – forutsatt at de har brukertillatelse. Folder Link er 
enkel i bruk og kan erstatte mer kompliserte tjenester, som for 
eksempel FTP.

Bruk av tilgang til mapper
KeepItSafe® FileCloud gir deg fl eksibilitet og sikkerhet når du 
deler informasjon. Du kan gi andre tillatelse til å redigere fi ler 
slik at teamet ditt kan samarbeide om et prosjekt. Du kan også 
dele en skrivebeskyttet mappe slik at mottakeren bare kan lese 
fi lene, men ikke gjøre endringer. Dataene dine er alltid ajour og 
tilgjengelige for teammedlemmene, enten de er på nett eller 
ikke. Tjenesten synkroniserer og oppdaterer fi lene automatisk
til KeepItSafe® sine datasenter og på de lokale diskene til
teammedlemmene.

Varsler om oppdateringer
Ha oversikt over når andre legger til, sletter eller endrer fi ler i det 
delte Vaultet! Med funksjonen «meld meg om oppdateringer» 
kan du stille inn varsler på e-post om en bestemt fi l eller om et 
Vault i sin helhet. Dermed kan du holde orden på endringer i 
fi lene og enkelt oppdage nytt og oppdatert innhold.

Eff ektiv synkronisering mellom datamaskiner
og fi ldelingsgruppen
Ingen grunn til uro over synkronisering av fi ler og mapper!
Helt enkelt dra og slipp dokumentene direkte i et Vault.
KeepItSafe® FileCloud ordner resten. Hver gang du logger på, 
skanner KeepItSafe® FileCloud innholdet i Vaultet på nettet.

Gjenoppretting av tidligere versjon
Du er også sikret dersom fi lene skulle slettes ved et uhell.
Selv om du lagret en feilaktig endring eller fi len ble skadd 
eller slettet, kan du gjenopprette den til en eldre versjon med 
bare noen få klikk. KeepItSafe® FileCloud lagrer 14 endringer 
av fi lene. Dermed kan du hente opp en tidligere versjon med 
gjenopprettingsfunksjonen i løsningens egen portal.

KeepItSafe® er her for å gi deg best mulig service og trygghet, og at vi 
aldri er fornøyd før du er. Du kan nå vår support team når som helst ved å 
ringe 815 00 180, eller e-post oss på support@KeepItSafe.no.

For fullstendige vilkår og betingelser for KeepItSafe® tjenester, sammen med KeepItSafe® Service Level Agreement, vennligst se våre vilkår på KeepItSafe.no
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