D
S
FUNN SKYLAR DRIVE

- Sikker lagring av dokumenter, bilder og andre data i nettskyen

Skylar Drive er en skytjeneste som gir deg mulighet til å synkronisere filer mellom ulike
enheter, og dele filer med andre når du er på farta. Du kan benytte en webportal, PC,
Mac, Linux eller mobiltelefon. Alle data lagres i vårt norske datasenter, og forlater aldri
Norges grenser. Sikkerheten ivaretas iht. datatilsynets krav til informasjonssikkerhet,
og vi kan derfor tilby databehandleravtale til de som ønsker det.

OM SKYLAR DRIVE

Skylar Drive er en skytjeneste som gir deg tilgang til
dokumenter, bilder og andre filer uansett hvor du er, og fra
de fleste typer enheter. Du kan dele filer med andre Skylar
Drive-brukere innenfor din virksomhet, eller du kan sende en
link via e-post, for å dele med eksterne brukere utenfor din
virksomhet.
Filer som endres kan rulles tilbake til en tidligere versjon,
og du kan selv gjenopprette slettede filer opp til 6 måneder
tilbake i tid. Dersom du trenger å gjenopprette lengre tilbake
i tid tar vi vare på månedlig backup i ett år.
Sikkerheten ivaretas i henhold til datatilsynets krav til
informasjonssikkerhet, og vi kan tilby databehandleravtale til
de som ønsker det. Alle data lagres i vårt norske datasenter,
og forlater aldri Norges grenser.Data som skal slettes blir
merket, destruert og håndtert iht. datatilsynets krav rundt
behandling av personopplysninger.

STØTTEDE
PLATTFORMER
Windows 7 eller nyere
Mac OSX (64-bits) 10.7 eller nyere
Linux (CentOS, Ubuntu, m.fl.)
iOS 7.0 eller nyere
Android 4 eller nyere

PRODUKTER
Skylar Drive

Tjenesten kan bestilles iht.
lagringsbehov pr. bruker pr. mnd:
25 GB/bruker/mnd.
50 GB/bruker/mnd.
100 GB/bruker/mnd.
250 GB/bruker/mnd.
500 GB/bruker/mnd.
1000 GB/bruker/mnd.

Etablering:
Faktureres etter medgått tid.
Maks. filstørrelse:
16 GB pr. fil

WEBPORTAL

WINDOWS/MAC/LINUX

Med webportalen får
du tilgang til alle dine
dokumenter, bilder og
andre filer. For å lagre nye
filer i Skylar Drive er det
bare å dra de inn i riktig
mappe i webportalen. I
tillegg kan du redigere
vanlige tekstfiler (.txt), og
åpne bilder uten å måtte
laste dem ned.

Alle dokumenter, bilder
og andre typer filer kan
synkroniseres med din
Windows- / Mac- / Linuxmaskin. Det betyr at alt
blir lagret på din maskin, i
tillegg til at de ligger lagret
i nettskyen. Eventuelle
endringer synkroniseres
mellom din maskin og
Skylar Drive.

MOBILE PLATTFORMER
Du har også tilgang til dine data via mobile
enheter. Last opp bilder og videoer direkte fra
mobiltelefonen, og opprett mapper og tekstfiler
(.txt). Deling av mapper og filer kan også gjøres
direkte i appen.

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

Alle priser er oppgitt eks. mva.
3 mnd. oppsigelsestid.
Med forbehold om endringer.

NØKKELFUNKSJONER
Webportal med søk, favoritter,
og “tagging” for å finne filer raskt
og enkelt. Synkronisering, mobil
app, deling internt og eksternt,
versjonshåndtering, bildevisning,
automatisk “slideshow” i
webportalen, og mye mer!

