ACRONIS FILES CLOUD
Biztonságos és privát hozzáférési, szinkronizálási és megosztási megoldás szolgáltatóknak tervezve
Az ügyfelek mobilitási és BYOD (Bring Your Own Device) igényeinek kielégítésére
Az Acronis Files Cloud biztonságos hozzáférést, szinkronizálást és megosztást kínál az irodai és mobil felhasználók
számára egy egyszerű, teljes és biztonságos felhőmegoldásban.
Könnyen értékesíthető és bevezethető, az Acronis Files Cloud szolgáltatást sajátodként is márkázhatod, kibővítheted
termékportfóliódat, csökkentheted az ügyfelek lemorzsolódását és gyorsan realizálhatod a növekvő bevételeket.
Az Acronis Files Cloud használatával az ügyfelek a szükséges tartalommal dolgozhatnak, függetlenül attól, hogy hol
vannak, okostelefont, táblagépet, laptopot, PC-t vagy Mac-et használnak éppen. Az Acronis Files Cloud segítségével
az ügyfelek javíthatják az alkalmazottak hatékonyságát, javíthatják az ügyfélszolgálatot, új ügyfeleket vonzhatnak be
és növelhetik a bevételeket.
Miért válaszd az Acronis Files Cloud-ot?
Szeretnél ügyfeleidnek olyan megoldást kínálni, amelyre szükségük van, amelyet könnyen bevezethetsz, készen áll az
eladásra és gyorsan elindítható? A legjobb, legbiztonságosabb fájlhozzáférést, szinkronizálást és megosztási
megoldást keresed termékportfóliódnak bővítéséhez?
Akkor az Acronis Files Cloud-ot keresed! Ez az egyetlen fájl-, szinkronizálási és megosztási (FSS) megoldás, amelyet
a szolgáltatók számára fejlesztettek ki ügyfeleik igényeinek kielégítésére, miközben biztosítja az általuk igényelt
adatbiztonságot és adatvédelmet. Előzetes beruházás nélkül gyorsan beállíthatod az Acronis Files Cloud alkalmazást,
saját szolgáltatásként kínálhatod, és egyszerű, teljes és biztonságos FSS megoldást kínálhatsz ügyfeleidnek.
Egyszerű:
Az egyszerűség érdekében tervezték, az ügyfeleid már tudják is, hogyan kell használni. Csapatod számára könnyű
eladni és támogatni. A lényegre törő kezelési konzol használatához és a beállításokhoz konfigurálásához minimális
képzésre lesz szükségük a szolgáltatás adminisztrátorainak.
Komplett:
A teljes vezérlő API teszi lehetővé az Acronis Files Cloud integrálását a számlázási rendszeredhez, ideértve az Odin
APS-ét is, hogy kiaknázza azt, amivel szervezeted már rendelkezik a vállalkozásod működtetéséhez.
Biztonságos:
Tárold és védd az ügyféladatokat a saját felhődben a biztonsági és a BYOD vezérlők segítségével. A felhasználók
dokumentumokat hozhatnak létre és szerkeszthetnek a beépített Microsoft Office funkciók segítségével, és
kommentálhatnak PDF-eket, vagy natív Microsoft Office alkalmazásokat használhatnak, ezáltal biztosítva a
dokumentumok biztonságát.

MIÉRT AZ ACRONIS FILES CLOUD?
Könnyen használható fájl-, szinkronizálási és megosztási (FSS) megoldás, amelyet az ügyfelek biztonságát és
adatvédelmét szem előtt tartva terveztek meg.
Naprakész szolgáltatás, amely kihasználja a biztonságos FSS-megoldások piaci igényeit.
Kiváló lehetőséget nyújt az ügyfelek bővítésére, az ügyfelek lemorzsolódásának csökkentésére és a bevételek
növelésére.
Könnyen eladható és telepíthető, idő és költség hatékony.
Biztonságos választás az Acronis által használt AnyData Engine és a sok éves adatvédelmi tapasztalatok alapján.
Gyorsan indítsd el nulla belépési költséggel és felhasználó alapú üzleti konstrukcióval.
Rugalmas multi-tier, multitenant szolgáltatás.
API-kat biztosít a meglévő üzleti rendszerekhez történő kapcsolódáshoz.

Gyors bevételszerzési lehetőség
Az ingyenes, fogyasztói szintű FSS szolgáltatások elérhetősége elősegítette a piac elfogadását, de sok szervezet
rájött, hogy biztonságosabb szolgáltatásokra van szüksége. Sőt, egyre több vállalkozás veszi észre, hogy az FSS
megoldások javítják az alkalmazottak produktivitását, csökkentik az ügyfelek problémáinak megoldására fordított
időt, és segítik az üzletek gyorsabb lezárását. Eladásra kész és gyorsan bevezethető megoldás, amivel
kihasználhatod az ügyfelekkel fennálló bizalmi kapcsolatot, és gyors bevételeket realizálhatsz előzetes beruházás
nélkül.
Az Acronis Files Cloud által üzemeltetett FSS szolgáltatás 6 előnye
Alakítsd át a mobil eszközöket, ideértve a BYOD-ot is, biztonságos és magán üzleti platformokká.
Gyorsabban reagálhatsz a kritikus üzleti eseményekre - ideértve az ügyfelekkel kapcsolatos kérdéseket - és
javíthatod az ügyfél kiszolgálást.
Tarts meg több ügyfelet, vonzz be újakat és növeld bevételeidet az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások
javításával.
Javítsd a termelékenységet és az együttműködést, az alkalmazottak egyszerűen megoszthatnak adatokat és
fájlokat a kollégákkal, ügyfelekkel és partnerekkel.
Tudd mindig, hol vannak az adataid, egy teljes ellenőrzési nyomkövetéssel, hogy mit végeznek a
végfelhasználók.
Ügyfeleid nyugodtak lehetnek, tudva, hogy adataikat egy megbízható szolgáltató privát
felhőinfrastruktúrájában tárolják.

FŐBB JELLEMZŐK
Testreszabható szolgáltatás, amely felhasználhatja a saját felhő infrastruktúrát vagy az Acronis-ét
Támogatja az okostelefonokat, táblagépeket, laptopokat, számítógépeket, MAC-eket és az összes népszerű
webböngészőt
„Bring Your Own Device” teljes támogatása
Könnyen kezelhető, könnyen menedzselhető, webalapú konzol
Intuitív felület és könnyen használható alkalmazás a végfelhasználók számára
Erős hitelesítés és biztonságos FIPS 140-2 tanúsítvánnyal rendelkező titkosítás
Alkalmazáson belüli Microsoft Office dokumentum készítés és szerkesztés, valamint PDF-jegyzetelési funkció
Integráció a Microsoft Office natív mobil alkalmazásaival, mint például a Word, Excel és PowerPoint
API-k az üzleti automatizálás, a számlázás és a szolgáltatáskezelési megoldások integrálásához
Viszonteladói multi-tier, multitenant szolgáltatás
Vállalati szintű ellenőrzési nyomkövetés és tranzakció történet
Lehetőség saját szolgáltatásként és más SaaS ajánlatokkal együtt értékesíteni
24 órás prioritási támogatás a szolgáltatók számára
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