Hosting producten

FILECLOUD

Samen werken met collega’s aan bestanden. Of bedrijfsdocumenten ten alle tijd kunnen delen, ook met
uw klanten en relaties via Internet of e-mail. Met het
gemak van drop box, maar dan wél veilig en centraal!
Ook met uw tablet of smartphone. Met behulp van FileCloud kan dat.
De gedeelde bestanden zijn eenvoudig vindbaar en bewerkbaar
doordat ze gecombineerd worden met de reeds bestaande bestandsstructuur op uw eigen server of op ons online platform. U kunt altijd de
laatste versie online bekijken, of offline doordat alle bestanden worden
gesynchroniseerd.
Ook is het mogelijk om op kantoor te blijven werken met uw (online)
werkplek en uw documenten in te kunnen zien met uw tablet of mobiele telefoon. Zo zijn uw bestanden altijd benaderbaar, waar en met
welk apparaat u ook werkt. Uiteraard zijn uw bestanden alleen toegankelijk als u daarvoor rechten heeft gegeven.

Wat zijn de technische kenmerken
van FileCloud?

• De FileCloud van CommITment is een toevoeging aan onze be-

•

•

staande hosting diensten. Het is dé manier om de toegang tot uw
documenten veilig en betrouwbaar te ontsluiten naar uw lokale
apparaten en externe relaties. De documenten kunnen al op uw persoonlijke omgeving aanwezig zijn of wij kunnen desgewenst ruimte
beschikbaar stellen. In tegenstelling tot oplossingen zoals drop box
sluit onze oplossing wél aan op uw bestaande bestandsstructuur.
Wij kunnen deze oplossing zowel op onze Cloud omgeving als op
uw eigen server netwerk installeren en voorzien van de ‘look and
feel’ van uw eigen organisatie met behulp van bijvoorbeeld logo en
kleurstelling.
De toegang tot uw documenten kan op verschillende manieren
geregeld worden. Er zijn diverse mobiele apps beschikbaar voor
Windows 8, Mac, Android, Apple IOS en Blackberry. Naast de mobiele
apps is de toegang via een web portal ook mogelijk.

Gebruiksvoorwaarden
De FileCloud van CommITment maakt gebruik van Tonido software.
Dit Amerikaanse bedrijf richt zich op software voor bedrijven zoals
CommITment, die gericht zijn op betrouwbare private cloudoplossingen. Mede omdat onze hosted diensten een hoge beschikbaarheid
heeft (namelijk van 99,7%1) zijn wij ervan overtuigd u hiermee een
goed product aan te bieden. Dat doen wij op basis van een abonnement, uitgaande van het aantal gebruikers, met een minimum van 5.
Maatwerk of installatie op u eigen hard- en software behoort ook tot
de mogelijkheden.

Eigenschappen van FileCloud:
• In de cloud bij CommITment
• Veilig toegang tot uw
bedrijfsbestanden
• Beschikbaar voor Windows,
Mac, Android, IOS, BlackBerry

Techniek FileCloud:
• Sluit aan op uw bestaande
bestandsstructuur
• Uw eigen logo
• Windows, Mac OS, Android en
BlackBerry
• Offline werken middels
synchronisatie
• Bestanden delen met uw
relaties
• Back-up van uw foto’s

Meer informatie
Naast producten als FileCloud biedt CommITment ook diensten aan.
Bijvoorbeeld diensten die voortvloeien uit het gebruik van FileCloud
zoals de inrichting ervan. Voor meer informatie over deze en onze
andere diensten kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0302760349 of sales@commitment.nl.
Op dit product en alle andere producten en diensten van CommITment zijn de algemene voorwaarden van CommITment BV van
toepassing.

Over CommITment
Bent u een professionele onderneming en heeft u behoefte aan stabiliteit en kwaliteit van uw systeem- en netwerkbeheer? CommITment
biedt u hoogwaardige ICT diensten- en producten. Wij voelen ons
betrokken bij onze klanten en hechten veel waarde aan persoonlijke
contacten. Hierdoor zijn we in staat om u een passende oplossing en
een goede dienstverlening te bieden.

1) onder voorbehoud van problemen in de local loop of geplande onderhoudswerkzaamheden
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