
VEILIG BESTANDEN DELEN
MET ENTERPRISE DRIVE
Is uw volledige ICT infrastructuur goed beveiligd, maar deelt u toch bestanden via 
diensten als Google Drive, WeTransfer of Dropbox? Deze diensten maken gebruik 
van servers die buiten Nederland staan. Onverstandig en onveilig omdat u niet weet 
wie toegang tot uw data hebben en waar uw data fysiek staat opgeslagen. Met 
Enterprise Drive kiest u voor een veilige totaaloplossing. 

•	 Eenvoudig,	maar	vooral	veilig	bestanden	delen
•	 Individueel	of	met	meerdere	gebruikers	bestanden	delen	en	bewerken
•	 Geschikt	voor	Windows	en	Mac	computers	en	mobiele	apparaten	(iOS	en	Android)
•	 SecureOffice	waardoor	uw	data	ook	bij	raadplegen	of	werken	in	uw	documenten		
	 op	locatie	beveiligd	blijft

ENTERPRISE
DRIVE

NIEUWSGIERIG?
Informeer gerust naar 
het Enterprise Drive 
voor uw organisatie.



Enterprise Drive

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

END-TO-END ENCRYPTIE VOOR 
HOGE VEILIGHEID
Grootste prioriteit bij delen van bestanden is de 
beveiliging van vertrouwelijke informatie. Dat vormt 
meteen ook de grootste kracht van Enterprise Drive. 
End-to-end encryptie is het toverwoord. Dit betekent dat 
alle informatie die de pc, laptop, tablet of smartphone 
verlaat, automatisch wordt versleuteld. Anders dan 
bij Dropbox en Google Drive is het volledige traject 
afgeschermd, dus ook wanneer u op locatie in een 
document wilt werken of een dossier wilt raadplegen. 
SecureOffice zorgt ervoor dat u volledig veilig overal 
en met ieder gewenst device aan uw documenten kunt 
werken, documenten kunt raadplegen en delen.

U HEEFT VOLLEDIG BEHEER OVER 
DE SLEUTELS
Alleen u heeft volledig beheer over de encryptiesleutels. 
Zelfs de beheerders bij uw ICT leverancier kunnen 
niet bij uw data. Zo weet u zeker dat alleen de door u 
aangewezen ontvangende partij(en) de versleuteling 
weer kunnen omzetten in leesbare data. Breken 
onverlaten in? Dan zien ze alleen enen en nullen. Dat 
zorgt ervoor dat alleen u bepaalt wie toegang heeft. Ook 
bepaalt u wie ‘alleen lezen’ of ‘lezen en schrijven’ of 
‘admin’ rechten krijgt. Dat stelt u eenvoudig in.

SINGLE-USER EN MULTI-USER 
ENTERDRIVE DRIVE
Soms wilt u bestanden delen met collega’s, de partners in de 
maatschap of een select projectteam. Op een ander moment 
wenst u bestanden te bewerken of te raadplegen. Op 
kantoor, in de rechtbank of onderweg. Enterprise Drive biedt 
de totaaloplossing voor al deze vragen. Enterprise Drive is 
beschikbaar als persoonlijke omgeving (standaard 3 GB) en 
als multi-user omgeving (standaard 13 GB). Beide kunnen 
eenvoudig worden uitgebreid middels 10 GB extentions.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN 
KLANTGERICHT
Bij Enterprise Drive betekent hoge beveiliging geen 
onwerkbare omgeving. De software nodigt juist door 
de eenvoud uit om gezamenlijk aan documenten te 
werken. Wanneer iemand iets heeft aangepast, wordt 
het document automatisch gesynchroniseerd. Ook is 
inzichtelijk wie wat heeft aangepast en wordt er telkens 
een nieuwe versie aangemaakt. U kunt daardoor altijd 
terug naar een eerdere versie. Deelt u documenten met 
een ander kantoor die geen gebruik maakt van Enterprise 
Drive? Geen probleem! Een gratis licentie is beschikbaar, 
zodat gebruikers die uitsluitend willen deelnemen in een 
bestaande Drive niet op kosten gejaagd worden.

AUTOMATISCHE SYNCHRONISATIE 
MET UW DEVICES
Bestanden en Enterprise Drives worden automatisch 
gesynchroniseerd op alle gewenste devices. Andere 
voordelen? U kunt altijd offline aan de bestanden in 
Enterprise Drive werken door middel van SecureOffice, u 
kunt publieke links maken voor bestanden en Enterprise 
Drive kan beschikbaar worden gemaakt op uw pc, 
laptop en mobiel. 
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