Tripnet HCP Anywhere
Tripnet HCP Anywhere
är en säker och lätt
använd fildelnings
tjänst för företag med
höga krav.

Tripnet HCP Anywhere är en fildelningslösning för företag med höga krav på säkerhet
och kontroll över intern information. Tjänsten möjliggör ett flexibelt arbetssätt mellan
många olika personer och enheter, utan risken att förlora kontrollen över känslig data.
Med hög säkerhet, enkel och integrerad administration samt lagring av data i Sverige
erbjuder vi en unik lösning anpassad för medelstora och stora företag, men med alla
de funktioner man normalt förknippar med publika molntjänster.
Med Tripnet HCP Anywhere får ni

Hur fungerar det?

•

Tillgång till era filer var som helst, när som helst
via dator, smartphone och surfplatta

•

Fildelning inom och utom organisationen, med
möjlighet till tidsbegränsade länkar

•
•

Enkel driftsättning

•

Enkel administration med loggning och full
integration med ert Active Directory

•
•

Integration med antivirussystem

Administrationen sker centralt från ditt eget företag,
Tripnet HCP Anywhere är en tjänst som liknar Dropbox utifrån användarperspektivet, men levereras från
er dedikerade plattform och ert befintliga Active
Directory. Informationen lagras i Tripnets Datacenter
i Göteborg, i din egen datorhall eller både och, om
du har en eller två egna HCP.
Fördelarna är många; du skyddar din affärsverksamhet samtidigt som du förflyttar din lagring in i
molnet. Du ger dina användare den funktionalitet de
behöver och hjälper till att driva utvecklingen inom
ditt företag framåt, samt skapar förutsättningar för
BYOD, Bring your own device.

•

Säkerhetskopiering är överflödig eftersom all
data ligger i HCP

•

Informationen är katastrofsäkrad och alltid
tillgänglig för verksamheten

•

Datalagring som tjänst, köp den datavolym
ni behöver när ni behöver den

•

Minskat tryck på e-postsystem och nätverk
genom separat fildistribution

•

Ett enkelt användargränssnitt – ingen utbildning
behövs för att använda tjänsten

•

Självbetjäningsportal för användarna

Full kontroll över användare, säkerhet, data och
mobila enheter

Säker lagring av data i Tripnet HCP, vi garanterar
att din information lagras i Sverige

SPECIFIKATION TRIPNET HCP ANYWHERE

Funktioner

Kompatibilitet

•

Fildelning, det är alltid senaste versionen
som delas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extern fildelning med tidsbegränsade länkar

•
•
•
•
•
•

Delade foldrar
Användarkvota, per grupp eller individuellt
Sökfunktioner

HCP Anywhere har stöd för följade klient-OS:
MS Windows
OS X
iOS
Android
Blackberry (kommande funktion)

Versionshantering
Private cloud

Detta ingår i tjänsten

Filkryptering

•
•
•
•
•
•

SLA

•

Replikering av data mellan system
i separata datorhallar

•
•
•
•
•
•

Systemdrift

Möjlighet till central antiviruskontroll
Integration med Active Directory
Funktioner för MDM, Mobile Device Management

Funktioner för dataskydd

•

Dataskydd säkerställer att det alltid finns
två kopior av alla objekt

•

Replikering säkerställer att alla objekt finns
på två fysiskt skilda siter

•

Innehållsverifiering säkerställer dataintegriteten
på alla kopior av ett objekt genom att verifiera
det kryptografiska hashvärdet som lagrades
när objektet skapades. Om ett trasigt objekt
upptäcks repareras detta från någon av de
andra kopiorna

Användarlicenser
Internetkapacitet mot användarna
VPN-Tunnel mot ditt Active Directory
HCP Anywhere-servers, POD
Underliggande Arkiveringsplattform
HCP, och datalagringsystem

Övervakning
Löpande uppdateringar/uppgraderingar
Installationsarbete
Löpande uppgradering av hård och mjukvara
Migrering av data mellan gammal och ny hårdvara

Leder och
genomför såväl
kortare uppdrag som
större förändringar.

Tillförlitliga
beslutsunderlag
genom test och
utvärdering.

Säker drift av
affärskritiska
IT-system

Lösningar
för systemtillgänglighet,
överbelastningsoch dataskydd.

Kapacitetstjänster
för hårdvara,
mjukvara och
kommunikation.

