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Files Advanced
Acronis Files Advanced je snadné, kompletní a bezpečné řešení sdílení a synchronizace
dat. Efektivně splňuje potřeby zaměstnanců využívat všechna jejich zařízení ke zvýšení
produktivity a požadavky společností na bezpečnost, soukromí, dostupnost dat a dodržování
předpisů, stejně jako podporu BYOD. K bezpečnému přístupu k podnikovým dokumentům
a k jejich sdílení s kolegy nebo zákazníky a partnery mohou zaměstnanci používat jakékoli
zařízení. Navrženo na míru korporátní sféře – Acronis Files Advanced mění mobilní zařízení,
včetně BYOD, v přirozenou nadstavbu vašeho podnikání.

BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ
PRO PŘÍSTUP,
SYNCHRONIZACI
A SDÍLENÍ

Bezpečný webový náhled.
Uživatelé mají k dispozici bezpečnější
a rychlejší pohled na citlivé či důležité
dokumenty bez nutnosti je nejprve
stáhnout. Funkcionalita, která je nutností
pro společnosti s vysokým zabezpečením.

Dostupnost, odkudkoli, kdykoli.
Acronis Files Advanced umožní povolovat
zaměstnancům přístup, synchronizaci
a sdílení datového obsahu na souborových
serverech, SharePoint, NAS a CMIS úložištích
jako Alfresco a EMC Documentum
z jakéhokoli zařízení - iPhone, Windows nebo
Android, tabletu, laptopu či PC nebo Macu.

Pokročilé zabezpečení a kontrola.
Modul zásad Acronis Files Advanced
poskytuje funkce granulární správy pro
vytváření jedinečných zásad zabezpečení,
a zajišťuje tak kontrolu a dodržení předpisů
pro obsah, uživatele i zařízení.

Microsoft Office Online webová editace.
Acronis Files Advanced nyní umožňuje
uživatelům prohlížet, editovat a vytvářet
Office dokumenty prostřednictvím Office
Online webového editoru. Office Online
může dokonce běžet na on-premise Office
Online Serveru.
Výkonější spolupráce a ovládání.
Uživatelé mají pružnější kontrolu nad
sdílenými materiály. IT oddělení může
definovat zásady zabezpečení dle typu
souborů, velikosti a vlastností.
Bezpečné úpravy a anotace v aplikaci.
Uživatelé mohou v aplikaci Acronis Files
Advanced pro mobilní zařízení vytvářet
a upravovat dokumenty sady Office
a anotovat dokumenty PDF. Jejich mobilní
zařízení se tak promění v opravdovou
podnikovou platformu.

Integrace s Active Directory.
Možnost integrace s Active Directory pro
účely ověření, správy uživatelských účtů
a registrace zařízení.
Sledování a záznamy pro audit.
Acronis Files Advanced poskytuje záznamy
pro podnikový audit a historii všech
transakcí, včetně vyhledávání a funkcí
filtrování a exportu. Pracovníci IT tak vidí,
co uživatelé dělají, k jakým dokumentům
přistupují a s kým dokumenty sdílejí.
Šifrování.
Acronis Files Advanced zajišťuje bezpečné
šifrování dat při bezdrátovém přenosu a při
jejich ukládání v zařízení s certifikátem FIPS
140-2.
Snadno použitelné uživatelské rozhraní.
Uživatelé mohou snadno a přirozeně
používat intuitivní uživatelské rozhraní
a nepotřebují k tomu žádné školení.

VÝHODY ŘEŠENÍ
ACRONIS ACCESS
ADVANCED
Umožňěte uživatelům
přistupovat k firemním
souborům, vytvářet je a editovat
kdykoli a kdekoli.
Mějte kontrolu nad svým
mobilním světem.
Sofistikovaná správa zabezpečení
řízená modulem Acronis Policy
Engine přináší pracovníkům IT
veškeré nástroje, které potřebují
k ochraně důležitých datových aktiv
společnosti.
Získejte konkurenční výhodu.
Rozšířené používání mobilních
zařízení podporuje rychlejší
rozhodování na základě správných
informací a zlepšuje příjmy, ziskovost
a spokojenost
zákazníků.
Podporujte koncept BYOD.
Zaměstnanci mohou používat svá
preferovaná zařízení a pracovníci
IT mají stále plnou kontrolu nad
přístupem k obsahu a jeho sdílením.
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OSTATNÍ DŮLEŽITÉ
FUNKCE
• Nasazení v místě, maximální kontrola
pro IT
• Řízené sdílení ze všech zařízení
• Webový přístup a prohlížení obsahu
souborových serverů, NAS, EMC
Documentum a Alfresco úložišť,
běžných content management
systémů a SharePoint souborů
• Whitelist a blacklist seznamy uživatelů,
skupin, domén a aplikací

PODPORA KLIENTŮ
• iPad 2 a novější
• iPhone 4S a novější (iOS 11 nebo vyšší)
• Telefony a tablety se systémem Android
(Android 4.1 nebo novější)
• Windows: 7, 8, 8.1, 10
• Mac OS X 10.6.8 a vyšší
• Webové prohlížeče:
Firefox, Internet Explorer,
Google Chrome, Safari

• Rozhraní API na straně serveru
umožňující zápisy, přístup k datovým
zdrojům a zásadám

PODPORA SERVERŮ

• Podpora HTTPS Reverse Proxy za
použití hesla a ověření certifikátem

• Windows Server 2008, 2012 a 2016

• Vymazání souborů ze zařízení

• Serverová platforma Intel/AMD
• Podpora prostředí virtualizace

• API / SDK klient volitelně umožňující
přístup k Access souborovému serveru
z aplikací třetích stran
• Synchronizace souborů na serveru
s počítači Mac a PC
• Integrace s Blackberry Dynamics,
Microsoft Intune, MobileIron
AppConnect a kompatibilita s lídry
Mobile Device Management (MDM)
řešení
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