Cloud Harddrive

Cloud Harddrive; uw bestanden veilig in de Cloud,
te delen met anderen en overal toegankelijk.

150 GB opslag

ISO CERTIFICERING
Bij ISO certificering bent u

2048-bit encryptie

wettelijk verplicht uw data
in Nederland op te slaan.

Mobiele en tablet Apps beschikbaar

Cloud Harddrive voldoet aan
ISO gecertificeerde datacentra

deze strenge voorwaarde. De
datacentra hebben twee ISO

Vanaf € 5,50 per maand

certificaten.

VEILIG
Alle apparaten en browsers
verbinden met een beveiligde
verbinding naar de Cloud. Uw
data staat versleuteld op uw
computers en in de cloud.

WAAROM CLOUD HARDDRIVE?

DATA SECURITY

Cloud Harddrive is een Cloud Storage oplossing waarbij

Met de ingebouwde diefstalbeveiliging is het mogelijk

uw bestanden volledig veilig worden opgeslagen

uw data op afstand te vernietigen op bijvoorbeeld uw

in de cloud. De opslag vindt plaats in Nederlandse

gestolen laptop. Dit met slechts een paar drukken op

datacentra. U bepaalt zelf wie toegang heeft tot uw data

de knop. Op deze manier kunt u waarborgen dat uw

en met welke rechten, zodat u de controle houdt over

kritieke bedrijfsdata niet in verkeerde handen valt.

uw bestanden.
In tegenstelling tot andere Cloud Storage aanbieders

PAY-AS-YOU-GO

(Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive) blijft

U zit niet vast aan een contract! Eén keer per maand

u eigenaar van uw data en kan deze dus niet voor

wordt bekeken hoeveel licenties van Cloud Harddrive u

marketingdoeleinden worden gebruikt.

in gebruik heeft en worden deze in rekening gebracht.
Minder licenties in gebruik dan de maand ervoor?

ALTIJD EN OVERAL TOEGANKELIJK
Uw bestanden en mappen zijn altijd en overal
beschikbaar en toegankelijk; via een PC of MAC, een
online portaal en via een App voor smartphones en
tablets.
Het synchroniseren van bestanden werkt middels het
‘drag en drop’ systeem. Het syncronisatieproces is
continu en reageert direct op wijzigingen. Uw bestanden
zijn dus altijd up-to-date.

Minder kosten!

OVERIGE FUNCTIES
30 dagen prullenbak-retentie

14 dagen revisies

150GB OPSLAG

Alle bestanden en mappen die u van de Cloud

Er worden 14 dagen revisies van uw bestanden

U krijgt per licentie 150GB

Harddrive(s) verwijdert, zijn nog 30 dagen terug

bijgehouden. U kunt een wijziging makkelijk ongedaan

(gezamenlijke) opslag. Neemt

te vinden in uw online prullenbak in het online

maken door één van de vorige versies te herstellen.

u meerdere licenties af, dan

webportaal.

wordt het aantal licenties
vermenigvuldigd met 150GB.
(5 licenties is 5 x 150GB =
750GB totale opslag)

Backup
Hoge beschikbaarheid

Om er zeker van te zijn dat al uw data in de Cloud

Het Cloud Harddrive Platform is redundant uitgevoerd

ook echt veilig is, worden uw bestanden ook nog

en passief over 2 datacentra verdeeld. Het is daarom

apart geback-upt naar een extern back-up platform in

mogelijk om een beschikbaarheid van 99,95% te

één van de andere datacentra.

garanderen. Uw data en het gehele platform is

MAANDELIJKS

gelokaliseerd in meerdere Nederlandse datacentra.

OPZEGBAAR
Geen lange opzegtermijnen,
geen langlopende contracten.
U kunt op elk moment stoppen
met het afnemen van onze
Cloud Harddrive diensten.

PRIJZEN
Aantal licenties

1 t/m 4

5 t/m 24

25 t/m 74

75 t/m 200

Prijs per maand per licentie *

€ 7,50

€ 7,00

€ 6,25

€ 5,50

20171007-1.2

* Exclusief BTW
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