Managed Service Platform
Voor een Managed Service Provider (MSP) zal het multi-tenant Managed Service Platform van FileCap zeker van toegevoegde waarde zijn voor het portfolio. In combinatie
met het FileCap partnerprogramma, voorziet u met dit platform uw klanten op een eenvoudige manier van een Managed File Transfer oplossing en een service voor het
versleuteld verzenden en ontvangen van e-mail berichten, gehost op uw eigen webserver omgeving.

Eenvoudig licentiebeheer
Het platform bevat een geïntegreerd licentiebeheersysteem waarmee
u op elk moment van de dag een nieuwe FileCap portal kunt uitrollen
of uitzetten.

Managed Service Dashboard
De FileCap Managed Service Interface voorziet u van een eenvoudig
dashboard waarmee u uw klanten kunt beheren.

Private hosted
Het FileCap Managed Service Platform kan in uw eigen datacentrum
omgeving worden geplaatst of, op verzoek van de klant, ook op de
locatie van de klant zelf. Hierdoor weten u en uw klanten altijd waar
de data zich bevindt.

Secure
Hoogwaardige encryptiemethodes (256-bit AES) beveiligen elke
individuele file op een gedeelde storage. Elke up- en download is
hierdoor beveiligd. Deze encryptie wordt tevens toegepast op de
subject en de bodytekst van de e-mailberichten.

FileCap: maximale veiligheid en optimaal gebruiksgemak in één.
Met FileCap bent u ervan verzekerd dat bestanden en e-mail berichten alleen voor de gewenste ontvangers
beschikbaar zijn. FileCap maakt gebruik van geavanceerde encryptiemethoden voor het versturen van uw
bestanden en e-mail berichten (zowel de subject als de volledige bodytekst). De verzonden bestanden worden
versleuteld opgeslagen op uw eigen FileCap server binnen uw eigen beveiligde netwerk. De e-mail conversatie
wordt ondergebracht in een beveiligd portaal op dezelfde FileCap Server.
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Technische specificaties
De uitgebreide technische mogelijkheden van FileCap maken het mogelijk om deze oplossing
optimaal af te stemmen op de beleids- en veiligheidsvoorwaarden van uw organisatie.
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FileCap Server
Beschikbaar voor VMware, Hyper-v, XenServer,
(geen Windows licentie nodig)
256bit AES-encryptie voor iedere file per transfer

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

Ingebouwde virusscanner
Reporting
Logging
Admin interface voor beheer van bedri fspolicy en
instellingen
Mime-type en bestandsextensie blokkering
FileCap Gebruikers Portal
Automatische TLS (HTTPS) certificaataanvraag

FileCap voor macOS
	
Versturen van bestanden door bestanden naar
het dock te slepen
	
Snel een persoon uitnodigen

FileCap voor iOS
Versturen van bestanden vanuit 3rd party apps
Versturen van meerdere tegelijkertijd

FileCap Outlook plugin

Snel uitnodigen

Verzend bestanden van elke grootte
Eenvoudige uitrol over het gehele bedrijf



Gebruiksvriendelijk door integratie met Outlook

Opzet in meerdere FileCap-gebruikersportalen

Office 365 Outlook- ondersteuning (de lokale versie)

Inzetbaar voor MSP’s

Instelbare downloadopties

Geschikt voor Shared Service Centers

Automatische ontvangstbevestiging

Eén FileCap server, meerdere bedrijfsportals

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

Security
	Encryptie
	Wachtwoord-authenticatie

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

SMS-authenticatie

Upcoming features
Integratie met Office 365 (online versie)
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