Safe Private Drive
POPIS PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA

KONTEXT NASADENIA

SAFE PRIVATE DRIVE Vám poskytuje komplexné
riešenie pre bezpečné zdieľanie a synchronizáciu
vašich dokumentov a mnoho ďalších
doplnkových funkcií. Privátne dátové úložisko
dokumentov určené pre firemné aj súkromné
využitie. Dáta, ktoré sú umiestnené výhradne
na Slovensku a neopúšťajú krajinu môžete
zdieľať s neobmedzeným počtom užívateľov z
akéhokoľvek miesta a ľubovoľného zariadenia
na svete. Sú spoľahlivo zálohované - každých
24 hodín s retenciou 7 dní. Prehliadať, zdieľať
a spravovať súbory môžete prostredníctvom
webového rozhrania. Verzionovanie dokumentov
navyše umožňuje návrat v čase.

Po prihlásení vašim menom a heslom, ktoré
obdržíte od Poskytovateľa/Prevádzkovateľa
riešenia Vám nič nebráni naplno využívať všetky
výhody modernej kancelárie. Pre aktiváciu
služby je potrebné uhradiť zriaďovací poplatok
a príslušnú variantu služby.

SAFE PRIVATE DRIVE sa môžete pripojiť pomocou
Vami zvoleného internetového prehliadača.
Stačí ho nasmerovať na adresu https://
nazovfirmy.safeprivatedrive.sk a zadať svoje
používateľské meno a heslo. Pre bezproblémovú
prácu s webovým rozhraním sa odporúča
použiť preferované internetové prehliadače
z nasledovného zoznamu: Microsoft Internet
Explorer, MicrosoftEdge, MozillaFirefox, Google
Chrome/Chromium a Apple Safari. Ďalej je
možné využívať aj synchronizačný nástroj, ktorý
udržiava obsah medzi vaším PC/NB a úložiskom.

Hlavné funkcionality
SAFE PRIVATE DRIVE - PRIVÁTNE BEZPEČNÉ ÚLOŽISKO A MODERNÁ KANCELÁRIA V CLOUDE.

Bezpečné úložisko dokumentov
a ich výmena

Nahrávanie dokumentov drag and drop

Čítanie a editácia dokumentov priamo
v adresárovej štruktúre PC

Zdieľanie dokumentov interne

Verziovanie dokumentov

Zdieľanie dokumentov externe

Cloudový priestor od 200-1000 GB

Možnosť prehliadania a zdieľania
dokumentov priamo z Outlook

Dostupnosť cloudového priestoru
od 99,95 % do 99,97 %

Delegovanie administrátora
s možnosťou správy používateľov

SLA podľa počtu úkonov / mesiac

Ochrana pred Ransomware
Dvojfaktorové overovanie dodatočným
zariadením

Auditovanie všetkých aktivít

End to End šifrovanie

Synchronizácia údajov cez klienta
Mapovanie sieťového disku
Spravovanie diskových kvót

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie mu poskytnuté zo strany
Poskytovateľa/Prevádzkovateľa, a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.
Používateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softvéru patriacemu Poskytovateľovi alebo akejkoľvek inej strane, ktorej zariadenie môže
Poskytovateľ používať pri poskytovaní služieb alebo využívaní Produktu.
Používateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za Dáta. Poskytovateľ nemá prístup k Dátam a nemá možnosť kontroly Dát a ich obsahu.
Používateľ je povinný Produkt a služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade s Podmienkami (VOP) a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a príslušnou legislatívou.
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