
Belangrijkste mogelijkheden

Deel projectbestanden en mappen 

tot een grootte 100 GB in slechts 

een paar klikken

Gebruik de ShareFile plugin for 

Microsoft Outlook en verstuur grote 

bestanden direct vanuit uw inbox

Bekijk, deel, bewerk en maak 

projectbestanden onderweg met de 

mobiele apps voor iOS, Android, 

Windows of Blackberry

Stroomlijn werk met check-in/-

check-out voor bestanden en 

synchronisatietools voor desktop 

zodat de kans dat iemand met oude 

bestanden werkt verkleind wordt

Maak gebruik van een officiële, 

legale online handtekening

95% van de klanten bij ShareFile zouden 

ShareFile aanbevelen aan anderen*

*Gebaseerd op een TechValidate vragenlijst aan 747 gebruikers, 

die hun kans om het aan te bevelen aan anderen een zeven of 

hoger geven op een schaal van 1-10. 

Efficiënter werken terwijl u uw veiligheid verbetert met een gemakkelijke, 

betrouwbare manier om uw bestanden te delen en op te slaan. Citrix 

ShareFile helpt grote en kleine bedrijven om een goed systeem te brengen 

in het toegang krijgen tot, opslaan, delen, ontvangen, synchroniseren én 

bewerken van grote bestanden. 

Een tool die naadloos aansluit in uw werkomgeving 

en u geld en bespaart! ShareFile biedt flexible 

opslagmogelijkheden en zorgt dat het samenwerken 

in, opslaan en overdragen van bestanden, een snel en 

gemakkelijk proces wordt voor u, uw team en uw 

klanten.

Belangrijkste voordelen

Verstuur en ontvang documenten, afbeeldingen, 

video’s en audiobestanden tot een grootte van 100 

GB in slechts een paar klikken.

Maak gebruik van flexible opslagmogelijkheden om 

bestanden te archiveren en er toegang toe te 

houden. 

Bescherm data met ‘state-of-the-art’ beveiliging 

terwijl u toegang heeft tot de bestanden op elke 

laptop en elk apparaat.

Ontvang extra voordelen voor uw werkomgeving 

inclusief een online handtekening, check-in/-

check-out, het integreren van Microsoft Outlook 

en meer.

Het gebruiksgemak dat u wenst

Een gemakkelijkere, snellere manier om uw 

werkomgeving te beheren.

Veel bedrijven proberen honderden grote bestanden 

te versturen en ontvangen, maar verspillen tijd door 

het gebruiken van email, compressiesoftware, FTP, 

het branden van Cd’s of andere onhandige methodes 

die de bestanden niet snel in één keer kunnen 

converteren of versturen. 

Met ShareFile daarentegen, kunt u bestanden en 

mappen in minder dan een minuut uploaden en 

klanten een mogelijkheid geven om direct toegang te 

krijgen tot de bestanden en het uploaden daarvan op 

uw website. Wanneer u graag wilt weten wie de 

bestanden en mappen ziet, kunt u dat beheren en die 

activiteit bijhouden. Krijg in een kortere tijd meer 

gedaan, werk beter samen en focus op uw projecten 

en klanten met ShareFile.

Altijd & overal

VEILIG BESTANDEN
DELEN MET 
CITRIX SHAREFILE

Citrix ShareFile bij Hupra.
 Veilig én gemakkelijk bestanden delen en opslaan.
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De databescherming die 
uw organisatie nodig heeft

De allerbeste beveiliging voor verstuurde, 

ontvangen en opgeslagen bestanden

Als een cloudoplossing voor het delen, opslaan en 

back-uppen van bestanden bied ShareFile u 

veiligheidscontrole in het beheren van grote 

aantallen interne en externe data. Ook biedt 

ShareFile verbetering in uw samenwerkingen 

doordat alle teamleden direct up-to-date zijn. 

Het is ontworpen om de beste ethische 

standaarden te behouden en de naleving van de 

meeste branchevoorschriften overal en altijd te 

ondersteunen, ongeacht welk apparaat wordt 

gebruikt. ShareFile helpt u en uw klanten wanneer 

u documenten opent, deelt, bewerkt en opslaat op 

een professionele, kostenbewuste en gemakkelijke 

manier. 

Belangrijkste mogelijkheden

Waarom ShareFile?

Veiligheid die aan de eisen voldoet

ShareFile heeft meer dan 25 aanpasbare beveiligig-

sinstellingen en hoogwaardige gegevensversleuteling. 

U kunt werknemers en klanten toegang geven tot de 

bestanden die u wilt laten zien.

Eenvoud en gebruiksgemak 

Of uw bedrijf nu 10 of 1000 mensen in dienst heeft, 

In ShareFile zelf kunt u gebruik maken van onbeperk-

te live trainingssessies. Als Citrix Service Partner 

biedt Hupra ICT klantenondersteuning en genoeg 

kennis en uitleg voor uw personeel en klanten om te 

integreren in uw bedrijf.

Gebouwd voor bedrijven 

ShareFile biedt branchespecifieke oplossingen voor 

zakelijke werkomgevingen. Het integreert gemakkelijk 

met e-mail, desktop en mobiele tools om uw 

bestanden veilig te kunnen delen.

Neem contact met ons op 

Om meer te weten te komen over ShareFile, bezoek 

dan onze website op www.hupra.nl/sharefile

Hupra oplossingen

Kijk gerust op hupra.nl

Cloud

ICT-beheer

Managed WiFi

Online werkplek

Hosted Applicaties

Office 365

Online Back-up

Citrix Sharefile

Bij Hupra maken wij enterprise-niveau 

ICT oplossingen beschikbaar en 

betaalbaar voor het MKB. Hierdoor 

profiteert u van uitstekende gebrui-

kerservaring zonder dat dit ten koste 

gaat van de veiligheid. Aangevuld met 

onze persoonlijke & pragmatische 

aanpak weten steeds meer bedrijven ons 

te vinden als betrouwbare ICT-partner.

Stuur en ontvang bestanden zonder 

zorgen via mail: ShareFile beveiligt zowel 

het bericht als de bijlages

Gebruik de cloud om veilig een back-up 

van uw gegevens te maken en vrije 

ruimte creëren op uw server

Uw gegevens zijn beveiligd met

aanpasbare machtigingsinstellingen, 

gedetailleerde beveiligingscontroles, 

SSL / TLS-overdrachtsprotocollen, 

tot 256-bit codering en SSAE 16 

Type II gecontroleerde datacenters.

Verzend bestanden veilig naar wie u wilt, 

zelfs als die personen geen ShareFile-

account hebben: er zijn geen downloads, 

gebruikersnamen of wachtwoorden vereist 

voor ontvangers.

“Dankzij ShareFile hebben wij geen analoge mappen meer in onze bussen 

en kunnen onze buitendienstmedewerkers online alle gegevens inzien.”

Jacob van Leeuwen - Delektro


