De 10 belangrijkste voordelen van de
Nederlandse Cloud Opslag vBoxxCloud

1. Speciaal voor bedrijven
In tegenstelling tot gratis cloud opslag
services is vBoxxcloud ontworpen voor
bedrijven en organisaties, zodat alle
functies en het beleid aansluiten op uw
zakelijke wensen.
Denk bijvoorbeeld aan:

↪ Monitoren van verschillende rechten per
gebruiker

↪ Activiteitenlogboek inzien
↪ Eigen branding

en nog veel meer!

Meer info op onze
Homepagina

2. Bestanden altijd dichtbij
U heeft altijd toegang tot uw cloud via alle
apparaten, vanaf elke locatie:

Meer info op: Apparaten
Koppelen

Mobiel

Laptop

Computer

Tablet

Met onze stabiele en snelle synchronisatie
zorgen wij ervoor dat al uw bestanden veilig en
betrouwbaar gesynchroniseerd kunnen worden
naar al uw apparaten.

3. Veilig delen met collega's
In de cloud kunt u zelf bepalen welke folders gebruikers
mogen zien en welke rechten zij krijgen.
De toegangsrechten voor cloudgebruikers:
· Medewerker: samenwerken met collega's via de browser en de sync tool
· Editor: zelfde rechten als medewerker, maar kan geen bestanden delen
· Web editor: kunnen alleen bestanden online bewerken
· Viewer: kan bestanden lokaal of online bekijken
· Previewer: kan alleen mappenstructuur en voorbeelden zien
· Uploader: kan alleen bestanden en mappen uploaden via de webbrowser
Meer info op:
Gebruikersrechten

4. Gratis gastgebruikers
✔ Mogelijkheid

te maken

om gratis gastaccounts aan

✔ Veilig

en gecontroleerd bestanden buiten
uw bedrijf delen
✔ Gastgebruikers

kunnen alleen via de web
browser bij de gedeelde bestanden
✔ Aangeven

of de gastgebruiker bestanden
mag uploaden, downloaden of aanpassen
✔ Beheerders

kunnen eenvoudig de
activiteiten van hun account beheren
Meer info op: Bestanden Delen

5. Continu een backup
Alles wordt bijgehouden en er wordt continu een
backup gemaakt van uw bestanden in de cloud.
Heeft u per ongeluk een bestand verwijderd of wilt u
een verwijderde bestand of versie terughalen? Geen
probleem. Wij bewaren namelijk de verwijderde
bestanden en versies nog voor u in de cloud. U kunt
zelf aangeven hoe lang u deze bestanden wilt bewaren
in de cloud (wij raden 9 dagen aan).
Gratis inbegrepen ransomware herstelfunctie:
Als uw bestanden worden aangevallen door een
ransomware, kunt u uw bestanden heel eenvoudig
weer herstellen met onze Snapshot-functie die een
kopie maakt van de cloud.

Meer info op: Backup en
Herstellen

6. Beveiligde datacentra
Uw data wordt veilig opgeslagen in sterk beveiligde
datacentra in Nederland.
Al uw gegevens op onze server worden versleuteld
met een 256-bit AES encryptie.
↪ Op deze manier is de data onleesbaar voor
iedereen die toegang probeert te krijgen tot de
bestanden.
Bestanden in vBoxxCloud worden automatisch
versleuteld en onleesbaar gemaakt. Daar hoeft u zelf
niets voor te doen.
Meer info op:
Nederlands Datacenter

7. Altijd persoonlijke support
U kunt ons bereiken via telefoon, chat en
e-mail.
Wij helpen u snel en zorgvuldig met uw
probleem of een van onze medewerkers
zal meekijken via uw beeldscherm met
de TeamViewer app.

Meer info op: Persoonlijke Support

8. vBoxxCloud is AVG - Ready

✔ Wij zijn AVG-ready: dus u voldoet altijd aan
de nieuwe privacyregels van Nederland.
✔ Wij analyseren uw data niet en delen nooit
uw gegevens met derden.
✔ vBoxxCloud kan niet verzocht worden
informatie te verstrekken aan anderen.
Meer info op:
AVG Cloud

✔ Alle klanten tekenen een
verwerkersovereenkomst

9. Gratis proefversie & online rondleiding

↪ Een van onze medewerkers vertelt u in 30-60
minuten wat er allemaal mogelijk is in vBoxxCloud

Gratis Online Rondleiding

Wij bieden een 14-dagen lange gratis proefversie
aan om u een idee te geven over het gebruik van
onze cloud. Tijdens deze 14 dagen kunt u zelf
experimenteren met het product of u vraagt een
gratis online rondleiding aan:

Start Proefversie

10. Gratis migratieservice
Heeft u hulp nodig met het overzetten
van uw bestanden van uw oude cloud
dienst naar onze dienst? Dan is er de
mogelijkheid om dit gratis te laten doen
door een van onze medewerkers.
Wij helpen u met alle plezier om uw
cloud zo goed mogelijk op te zetten.
Heeft u nog vragen? Contact Ons

