Verstuur én ontvang
eenvoudig, veilig en ‘cloudless’
grote bestanden met FileCap
Uw medewerkers versturen grote of gevoelige bestanden met clouddiensten zoals WeTransfer.
Hierbij realiseren zij zich vaak niet dat deze bestanden onbeveiligd ergens in de cloud verdwijnen.
Dit kan in veel gevallen onwenselijk of zelfs gevaarlijk zijn voor uw organisatie.
Gebruik vanaf vandaag FileCap om veilig en ‘cloudless’ grote bestanden te versturen.

Gebruik de FileCap
Outlook add-in
Verzend met FileCap

E-mails versturen zoals u gewend bent,
maar nu met bijlagen van 10 GB of meer.

Gebruik een wachtwoord

Geen volle mailbox meer door grote bijlagen!

Uitnodigen

Nodig mensen buiten uw organisatie uit om
veilig bestanden naar u te versturen.

Welkom,
John Doe heeft
de volgende bestanden
voor u klaar gezet.
Welcome, you have
received the following
files from John Doe

Downloaden
Downloaden
Please select
Please
select the
the files
files you
you wish
wish to
to
download. Downloading
download.
Downloading will
will start
start
immediately after
immediately
after selection.
selection. Do
Do not
not
close this
close
this window.
window.

Downloaden
Selecteer hier de bestanden die
u wilt downloaden. Het downloaden
start direct bij het selecteren van
het bestand. Sluit uw browser niet af.

Files
Files

Download as
Download
as ZIP
ZIP file
file
FileCap.zip (54MB)
FileCap.zip
(54MB)

Bestanden
Document 1.pdf (24MB)
Document 2.pdf (16MB)

Download als ZIP bestand

Via de FileCap portal kunnen mensen buiten
uw organisatie grote bestanden naar u
sturen.
Gebruik een wachtwoord voor extra
beveiliging.

Document 1.pdf
Document
1.pdf (24MB)
(24MB)
Document 2.pdf
Document
2.pdf (16MB)
(16MB)

Ontdek de gebruiksvriendelijke
FileCap portal

Bekijk hier hoe FileCap werkt
www.filecap.com

FileCap.zip (54MB)

Tw0-factor authenticatie middels SMS.

Deze bestanden zijn voor u nog
99 dagen en 99 keer te downloaden

Download documenten afzonderlijk of in één
keer als ZIP-bestand.

FileCap: maximale veiligheid en optimaal gebruiksgemak in één.
Met FileCap bent u ervan verzekerd dat bestanden alleen voor de gewenste ontvangers beschikbaar zijn. FileCap
maakt gebruik van geavanceerde encryptiemethoden voor het versturen van uw bestanden. De verzonden
bestanden worden versleuteld opgeslagen op uw eigen server binnen uw eigen beveiligde netwerk.
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Meer mogelijkheden,
hetzelfde gebruiksgemak
Er worden regelmatig nieuwe toepassingen voor FileCap ontwikkeld. De input van onze klanten is hierbij
essentieel. Maakt uw personeel voor werkdoeleinden veel gebruik van iOS-apparatuur? De nieuwe FileCap
app en de Mac client voorzien iPhone/iPad- en Mac-gebruikers van de belangrijkste FileCap-features.
Daarnaast is FileCap uitgebreid met een add-in voor SharePoint en een Windows plugin.

Windows plugin
Verstuur grote bestanden direct vanuit
Windows Verkenner!
	
Nodig klanten en leveranciers vanuit		
Windows uit om bestanden naar u te sturen.
Geen e-mailclient benodigd.

Nu ook voor Apple:
de FileCap app en Mac client

back

To make a safe
connection with your
FileCap Server we need
to know these settings.
back

Hostname

?

API Key

?

To make a safe
connection with your
FileCap Server we need
to know these settings.

Hostname

API Key

?

Your email: example@filecap.nl

?

Verstuur grote bestanden direct vanaf uw
iPhone/iPad of Mac.
Nodig externe partijen uit om veilig 		
grote bestanden naar u te versturen.

Your email: example@filecap.nl

Save & test settings
Save & test settings

Geschikt voor iOS 7 of hoger.

Activeer uw FileCap Server en deze features binnen 4 uur
FileCap is voorzien van een geweldige set aan mogelijkheden. Try before you buy? Vraag geheel vrijblijvend
een gratis trial-versie van 30 dagen aan. Met het installatiepakket dat wij u toesturen installeert u uw FileCap
Server binnen 4 uur!
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Technische specificaties
Dankzij de uitgebreide technische mogelijkheden van FileCap kunt u deze oplossing optimaal
afstemmen op de beleids- en veiligheidsvoorwaarden van uw organisatie.

Start
vandaag
nog!
ga naar filecap.com

FileCap Server
Beschikbaar voor VMware, Hyper-v, XenServer, (geen
Windows licentie nodig)
256bits AES-encryptie voor iedere file per transfer
Ingebouwde virusscanner
Reporting en Logging

FileCap API
	
Gebruik de FileCap API voor integraties met
andere software
Versturen en uitnodigen door middel van de API

FileCap voor macOS

Terugtrekken verzonden bestanden

	
Versturen van bestanden door bestanden naar
het dock te slepen

Admin interface voor beheer van bedrijfspolicy en
instellingen

	
Snel een persoon uitnodigen

Mime-type en bestandsextensie blokkering FileCap

FileCap voor iOS

Gebruikers Portal

Versturen van bestanden vanuit 3rd party apps

Automatische TLS (HTTPS) certificaataanvraag

Versturen van meerdere foto’s tegelijkertijd

FileCap Outlook plugin
Verzend bestanden van elke grootte

Snel uitnodigen



Eenvoudige uitrol over het gehele bedrijf

Opzet in meerdere FileCap-gebruikersportalen

Gebruiksvriendelijk door integratie met Outlook

Inzetbaar voor MSP’s

Office 365 Outlook-ondersteuning (de lokale versie)

Geschikt voor Shared Service Centers

Instelbare downloadopties

Eén FileCap server, meerdere bedrijfsportals

Automatische ontvangstbevestiging
E-mail integratie zonder gebruikersinteractie
	
Eenvoudig geadresseerden uitnodigen voor het versturen
van bestanden

FileCap Windows plugin
E-mailclient niet nodig
N
	 odig geadresseerden uit voor het versturen van
bestanden zonder naar uw browser of e-mail te
moeten gaan

www.filecap.com

Security
Encryptie
Wachtwoord-authenticatie
SMS-authenticatie
Wachtwoord protocol toepasbaar

Upcoming features
Integratie met Office 365
E-mail encryptie
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