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Tiedostopankki
Tiedostojen siirtämiseen ja synkronointiin on tarjolla useita palveluita. Suurin osa näistä
palveluista on isompien yritysten tarjoamia pilvipalveluita kuluttajille. Palvelut on helppo
ottaa käyttöön, mutta yrityksen kannalta niiden hallinta tai tietoturva voivat olla arveluttavia.
Tiedostopankki-palvelun avulla saatte oman tietoturvallisen tiedostojen jakopalvelun.

‣ Ratkaisu:
Yritystason tiedostojen
hallinta- ja jakopalvelu

‣ Käytetyt tuotteet:
Micro Focus Filr

‣ Palvelun hinta:
1750 € alv 0%
1pv asennus + dokumentaatio

‣ Ota yhteyttä:
Finceptum Oy
Olli Tuovinen
olli.tuovinen@finceptum.fi
+358 41 4657 011
www.finceptum.fi

Micro Focus Filr
Ratkaisu tehokkaaseen
tiedostojen jakamiseen
tietoturvallisesti

Mikä on nykytilanne?
Loppukäyttäjillä on nykyään tarjolla useita erilaisia kuluttajille suunnattuja tiedostojen hallinta- ja jakopalveluita. Näiden käyttöönotto
ilman IT-osaston hyväksyntää on
paitsi mahdollista, myös helppoa.
Tällöin ohitetaan kaikki yrityksen
tietojen käsittelyyn liittyvät säännökset. Ilman tarjottua vaihtoehtoa näiden karsiminen käyttäjiltä
pois on mahdotonta.
Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua ottamaan käyttöön Micro Focus Filr -tuotteen, joka pitää
sisällään helppokäyttöisen kuluttajatyylisen tiedostojenjakovälineen,
joka kuitenkin toimii teidän alustallanne. Ominaisuuksista ei tarvitse
tinkiä, mutta tietoturvallista tiedostojen käsittelyä voidaan vaatia.
Aloitamme projektin käymällä läpi
Micro Focus Filr-tuotteen pääperiaatteet ja ympäristönne vaatimukset. Tämän jälkeen siirrymme
asennusvaiheeseen, jossa muodostamme tuotteen arviointiin soveltuvan ympäristön.
Tiedon siirtäminen
Asiantuntijamme toimivat palvelun aikana läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne. Tämä
mahdollistaa tehokkaan tiedon
siirtymisen asiantuntijalta toiselle.

Mitä Finceptum toimittaa
Tiedostopankki-palvelun
tavoitteena on tarjota sinulle ratkaisu,
jonka avulla voit sallia käyttäjillesi
pääsyn olennaisiin tiedostoihin
laitteesta riippumatta, ja tarvittaessa mahdollistaa näiden tiedostojen jakaminen.
Asiantuntijamme auttavat sinua
projektin alusta loppuun Micro
Focus Filr-tuotteen asennuksessa
ja käyttöönotossa.
Apua saat seuraavissa asioissa:
●
Filr-palvelimen
perusasennuksen
●
Käyttäjien
kotihakemistojen
toimittamiseen Filr:in avulla
●
Verkkojakojen toimittamiseen
Filr:in avulla
●
Perus tietoturvatason määrittämiseen Filr:in käytössä
Mikä Finceptum?
Finceptum on kokenut tietoturvan
ja IT-automaation ammattilainen.
Rakennamme yhdessä ohjelmisto- ja asiantuntijakumppaniemme
kanssa turvallisempia ja tehokkaampia IT-palveluja kaikille, jotka itse käyttävät tietotekniikkaa
keskeisenä osana liiketoimintaansa. Maahantuomme tarjoamiamme tuotteita.
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