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2007 – Windows Live folders

Sögustund

Í gamla daga - FTP
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Fyrirtæki

Einstaklingar





Hvað ef starfsmaður 
hættir?





Flestir bjóða upp á 
fyrirtækjaútgáfur!



• Viðmót og tæki
– Mobile: Android, iOS

– Desktop: PC

• Staðsetning
– Ekki nógu skýr 

• Áskilja sér rétt til að nýta 
gögn í markaðslegum tilgangi



• Viðmót og tæki
– Mobile: Android, iOS, Blackberry

– Desktop: PC, Linux, Mac

• Verð
– 15$ pr mán pr notanda (1.681 kr.)

– Lágmark 5 notendur

• Staðsetning
– Ekki nógu skýr 

• Áskilja sér rétt til að nýta gögn í markaðslegum tilgangi



• Viðmót og tæki
– Mobile: Windows Phone, Android, iOS

– Desktop: PC

• Verð
– 1 TB - 12€ pr mán pr notanda (1.874 kr.)

– Lágmark 3 notendur 

• Staðsetning
– Fyrir Evrópu, Írland og Holland

• Kaupandi á gögnin og eru þau ekki nýtt í öðrum tilgangi



• Viðmót og tæki
– Mobile: Windows Phone, Android, iOS

– Desktop: PC, Mac

• Verð
– 25 GB – 2,5$ pr mán pr notanda (280 kr.)

– Verður 1 TB á næstunni – sama verð

• Staðsetning
– Fyrir Evrópu, Írland og Holland

• Kaupandi á gögnin og eru þau ekki nýtt í öðrum tilgangi

• Microsoft Office vefaðgangur







Einstaklingsvæðing upplýsingatækni
 Mitt vinnusvæði
 Mín Tæki
 Mín Öpp
? Mín gögn



Kröfur notenda
• Fljótlegt aðgengi að gögnum og skrám frá hvaða

tæki sem er

• Skráadeiling (með hverjum sem er)

• Auðvelt og þekkt (elska Dropbox)

Kerfisstjórinn vill
Öryggi

Stjórn

Alls ekki gagnaleka (hatar Dropbox)



ShareFile Enterprise

Veita notendum skjótan aðgang að gögnum, samstillt á öllum tækjum

Bæta samstarf og framleiðni með öruggri skráadeilingu

Uppfylla öryggi og samræma staðla fyrirtækja með öruggri þjónustu

Skila fyrsta flokks þjónustu sem uppfyllir þarfir verkflæðis og framleiðni

Gerir kerfisstjóra kleift að halda stjórn og veita skipulagða þjónustu

Nálgast gögn hvar sem þau eru vistuð inn eða úti, á fyrirliggjandi umhverfi



ShareFile Workspaces and ShareFile Sync

ShareFile Workspaces

• Innri og ytri deiling
• Stuðningur við stórar skrár(allt að 100 GB)
• Hægt að eiga við útlit

ShareFile Sync

• Samstilla gögn milli tækja

• Samstilla notendauppýsingar og
möppur hópa

• Aðgengi án netsambands



ShareFile styður við fjarvinnu

• Nálgast, deila og samstilla gögn frá öllum tækjum

• Öpp fyrir snjalltæki

• Mobile-optimized ShareFile vefsíða

• Nálgast gögn sem eru á netsvæðum eða Sharepoin

• Hægt að nálgast og breyta skjölum offline

• Innbyggður ritill fyrir snjalltæki

* Available in Q2 2013



ShareFile með StorageZones

Citrix-managed StorageZones

Customer-managed StorageZones (example)

• Veldu hvar gögnin eru vistuð

• Tilnefnd svæði í almennum skýjum

• Stjórna StorageZones on-premises



Storage Center 

Storage

Customer-Managed StorageZones

Storage Center

NAS

Customer Datacenter

Client

Windows

phone

*.sharefile.com Sharefile.eu

Authorization

DB

Control Plane

StorageZones

• Web Application

• Reporting

• Storage centers

• Backend storage

• Various locations WWNAS



Spurningar?

Takk fyrir!


