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Files Cloud
Řešení pro bezpečný a soukromý
přístup, synchronizaci a sdílení dat,
navržené poskytovateli služeb
pro poskytovatele služeb

Vyjděte vstříc mobilitním a BYOD
potřebám zákazníka
Snadno použitelné a bezpečné
cloudové řešení Acronis Files Cloud bylo
navrženo výhradně pro poskytovatele
služeb. Uživatelům v kanceláři i v terénu
dodává bezpečný přístup, synchronizaci
a možnosti sdílení. Je jednoduché
k prodeji i nasazení a můžete jej nabízet
jako službu pod vlastním názvem.
Rozšiřte své produktové portfolio
a zároveň snižte míru odchodovosti
zákazníků, a začnětě obratem realizovat
inkrementální zisky.
Po nasazení Acronis Files Cloud budou
vaši zákazníci moci pracovat se všemi
potřebnými daty, ať už jsou kdekoli
a ať už používají jakékoli zařízení —
smartphone, tablet, laptop, PC nebo
Mac®. S Acronis Files Cloud mohou vaši
zákazníci zvýšit vlastní produktivitu,
vylepšit nabízené zákaznické služby,
přilákat nové zákazníky a navýšit zisk.
Proč vsadit na Acronis Files Cloud?
Chcete svým zákazníkům nabídnout
snadno prodejné a ještě jednodušeji
ovladatelné řešení s rychlým nasazením?
Hledáte to nejlepší a nejbezpečnější
řešení přístupu, synchronizace a sdílení
dat, kterým byste rozšířili produktové
portfolio?

Pak je Acronis Files Cloud přesně tím
produktem, který hledáte! Je jediným
file sync & share (FSS) řešením pro
poskytovatele služeb, které dodává
vyžadovanou míru soukromí a datové
bezpečnosti. Acronis Files Cloud je
snadno nastavitelný a nevyžaduje
počáteční investice, takže můžete začít
prodávat zákazníkům jednoduchou
a kompletní FSS službu pod vlastní
značkou téměř okamžitě.
Jednoduché: Navrženo tak, že jej
zvládnou používat i vaši zákazníci.
Snadno se prodává a podporuje.
K ovládání intuitivní řídící konzole a ke
konfiguraci nastavení a zásad budou
administrátoři potřebovat jen minimální
průpravu.
Kompletní: Kompletní provisioning
API umožní integrovat Acronis Files
Cloud s vašimi účetními a provisioning
řešeními včetně Odin API, takže toho, co
už máte, využijete.
Bezpečné: Ukládejte a chraňte
zákaznická data ve vašem cloudu
pomocí granulární ochrany a zásad
BYOD. Uživatelé mohou vytvářet
a upravovat dokumenty díky
zabudovaným Microsoft® Office funkcím
a anotovat PDF soubory anebo používat
nativní aplikace Microsoft Office
pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti

PROČ ACRONIS
FILES CLOUD:
Snadno použitelné file sync
& share (FSS) řešení navržené
s důrazem na bezpečnost
a soukromí zákazníka
Služba jdoucí naproti tržní
poptávce po bezpečném
FSS řešení
Výborná příležitost k rozšíření
počtu zákazníků, snížení
odchodovosti zákazníků
a navýšení zisku
Jednoduše prodejný
i nasaditelný; optimalizuje
hodnotu Time to Value
Bezpečná volba díky
prověřenému AnyData Engine
a řadě let zkušeností
s ochranou dat
Rychlý začátek s nulovými
investicemi a pay-per-use
business modelem
Poskytuje flexibilní multi-tier
a multi-tenant služby
Nabízí API pro napojení se
stávajícími obchodními systémy
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Čas na zisk

Klíčové funkce

Dostupnost bezplatných veřejných
FSS služeb vedla k zásadnímu rozšíření
trhu, zároveň ale mnoha firmám
dopomohla k uvědomění si potřeby
ještě bezpečnějších, soukromých služeb.
K tomu společnosti postupně zjišťují,
že FSS řešení dokáží zvýšit produktivitu,
zkrátit průměrnou dobu řešení
problému zákazníka a rychleji uzavírat
obchody. Využijte styků se stávajícími
zákazníky a pomozte jim našim snadno
prodejným a jednoduše nasaditelným
řešením, do kterého ze začátku nemusíte
investovat ani korunu.

• Přizpůsobitelná služba schopná využít
vaší stávající storage infrastruktury či
té od Acronis
• Podporuje smartphony, tablety,
laptopy, počítače PC, Macy a všechny
oblíbené webové prohlížeče
• Plně podporuje BYOD
• Jednoduše použitelná řídící webová
konzole
• Intuitivní rozhraní a snadno použitelná
aplikace pro koncové zákazníky
• Silná autentizace a bezpečné FIPS
140-2 šifrování
• Možnost tvorby dokumentů Microsoft
Office a anotace PDF souborů zevnitř
aplikace
• Integrace s nativními mobilními
aplikacemi Microsoft Office Word,
Excel, PowerPoint
• API pro integraci s obchodními,
automatizačními, účetními
a provisioning řešeními
• Několikero úrovní prodejců a multitenancy architektura
• Podnikový audit trail a historie všech
transakcí
• Možnost white-labelingu a prodeje
pod vaší značkou spolu s dalšími SaaS
řešeními z vaší nabídky
• Přednostní 24/7 podpora pro
poskytovatele služeb

6 výhod pro uživatele FSS služby
běžící na bázi Acronis Files Cloud
• Promění všechna mobilní zařízení,
včetně BYOD zařízení, v bezpečné
a soukromé obchodní platformy.
• Umožní rychlejší reakci na pro
business kriticky důležité podněty,
včetně dotazů zákazníků, čímž zlepší
poskytované služby.
Pomůže udržet více zákazníků, přilákat
nové a vydělat tím, že vylepší služby
jim určené.
• Zlepší produktivitu a spolupráci mezi
zaměstnanci, protože umožňuje
jednoduché sdílení dat s kolegy,
zákazníky a partnery.
• Kompletní audit trail všech aktivit
koncových uživatelů dodá jistotu,
že se data nikdy neztratí.
• Data jsou ukládána do důvěryhodné
a bezpečné infrastruktury soukromého
cloudu poskytovatele služeb.
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