DataRoom

Wirtualne przechowywanie danych

DataRoom jest samodzielnym modułem systemu zarządzania mbox.

Zarządzaj

Przechowuj

Tradycyjnie

Udostępniaj

DataRoom

Szukanie dokumentów w załącznikach poczty e-mail.
Przetrzymuj dokumenty w uporządkowanych folderach wirtualnych.
Zaśmiecanie poczty tym samym wiele razy.
Udostępniaj odnośniki do plików wszystkim partnerom.
Przeszukiwanie folderów wysłanych w swojej poczcie e-mail.
Sprawdzaj komu udostępniłeś pliki i kto je otwierał.
Brak możliwości wysyłania dużych plików w załącznikach.
Udostępniaj odnośniki do plików umieszczonych w urządzeniu.
Brak zgodności wersji dokumentacji u kontrahentów.
Trzymaj aktualną wersję pliku w odpowiednim katalogu.
Przechowywanie danych w cudzej chmurze.
Miej zawsze przy sobie urządzenie z ważnymi dokumentami.

DataRoom to:
Mobilność
i komunikacja

System przechowywania danych DataRoom został zaprojektowany z myślą o wymianie plików zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i komunikacji z partnerami biznesowymi.

Bezpieczeństwo

Urządzenie odpowiadające za wymianę danych jest fizycznym
urządzeniem znajdującym się w lokalizacji właściciela. Operacje
współdzielenia są realizowane przez system kontrolowanego
udostępniania plików – brak dostępu do zasobów bez odpowiednich uprawnień.

Udostępnianie plików jest wyjątkowo proste, a czynności z tym
związane można wykonać z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet.

Dane wymieniane przez urządzenie są szyfrowane, a więc zabezpieczone przed przechwyceniem przez nieautoryzowane osoby.

Łatwość i wygoda

Korzystanie z możliwości systemu przechowywania danych jest
bardzo proste zarówno dla użytkowników lokalnych, jak
i mobilnych. Użytkownicy lokalni mogą wykorzystywać zasoby
w sposób naturalny, jak własną przestrzeń dyskową.
Do rozpoczęcia pracy z serwerem danych nie jest wymagane
tworzenie nowej struktury – wystarczy podpiąć, skonfigurować
i korzystać.

Elastyczność

Przestrzeń do przechowywania plików może być dostosowana
do wymagań użytkownika. W panelu administracyjnym urządzenia tworzona jest struktura katalogów urządzenia, ustalane są
uprawnienia użytkowników, a także zarządzana jest przestrzeń
dyskowa.
Każdy katalog posiada możliwość skonfigurowania dostępu
konkretnym użytkownikom.

Struktura dla wszystkich.
Korzystając z rozwiązania DataRoom tworzona jest struktura katalogów oraz plików. Część katalogów można
przeznaczyć do wykorzystania lokalnego, do wykorzystywania przez pracowników firmy. Reszta przestrzeni
może zostać użyta do udostępniania zarówno danych jawnych i ogólnodostępnych, jak i danych poufnych,
do których uprawnienia mają konkretne osoby lub firmy.
Dla użytkowników lokalnych korzystanie z zasobów urządzenia wygląda tak samo, jak korzystanie z zasobów
własnego komputera. Użytkownicy mobilni wykorzystują interfejs system WWW do przeglądania zasobów,
a więc dostęp odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

Każde urządzenie, takie jak: komputer, laptop, telefon komórkowy, smartfon czy tablet, posiada przeglądarkę internetową – dostęp do zasobów można uzyskać praktycznie z każdego urządzenia podłączonego
do sieci Internet.
Dostęp przez przeglądarkę internetową umożliwia przeglądanie oraz pobranie danych na urządzenie.
Możliwość otwarcia pliku jest zależna od typu pliku oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

Sprzęt

Serwer HP ProLiant MicroServer Gen8 to mały i cichy serwer
o eleganckiej konstrukcji, idealny jako pierwszy serwer dla
małych firm.
Ten serwer w obudowie zapewniającej łatwe użytkowanie
i serwisowanie pomaga małym firmom zredukować wydatki przy
jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy, sprawności
i bezpieczeństwa.

Oprogramowanie

Autorskie oprogramowanie firmy Milenium-IT, łączące system
zarządzania danymi wraz z modułem zarządzania uprawnieniami.

Ze względu na budowę oprogramowanie dzieli się na 2 części:



Właściciel systemu



Klienci systemu

- zasoby znajdują się fizycznie w lokalizacji
właściciela

- przejrzysty i intuicyjny interface użytkownika (WWW)

- podział użytkowników na jednostki organizacyjne

- system logowania z narzędziem do przypominania hasła przez e-mail

- integracja z systemem współdzielenia
plików MS WINDOWS (SMB)

- pobieranie plików, całych katalogów lub
wybranych zasobów

- proste narzędzie administracyjne (WWW)

- powiadomienia systemowe o zakończonych
akcjach

- ciągła synchronizacja między zasobami
serwera a klientami
- system kontrolowanego udostępniania
plików
- udostępnianie wybranych zasobów bez
konieczności logowania do systemu (linki
wygasające z czasem)
- system automatycznego usuwania plików
oraz opróżniania kosza według ustawionych
kryteriów
- najwyższy poziom bezpieczeństwa zasobów – brak dostępu do plików bez odpowiednich uprawnień

- zestawienie
plików

ostatnio

udostępnionych

- usuwanie zasobów poprzez kosz, co daje
możliwość ich przywrócenia
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