
Naadloos en veilig samenwerken met collega's en externe partijen.

Soepel en veilig bestanden delen en samenwerken
Onze versleutelde omgeving biedt medewerkers de mogelijkheid om moeiteloos en 
veilig te werken aan Microsoft Office-documenten pdf's en grote bestanden, zoals 
multimediabestanden, ze te delen en op te slaan. 

Wij bieden beheerders de mogelijkheid om aan te sturen hoe interne en externe gebruikers 
omgaan met specifieke inhoud en geven een helder overzicht van de activiteiten via 
gedetailleerde auditlogboeken. Multifactorverificatie verhoogt het beveiligingsniveau voor 
zeer gevoelige gegevens.

1,000+
grote 

organisaties

Beveiligen

Egress Secure Workspace

Teams die onder druk van krappe deadlines werken, 
hebben een plek nodig waar ze de nieuwste versies van 
gevoelige documenten veilig kunnen delen, bewerken 
en opslaan, met name wanneer ze samenwerken  
met externe gebruikers die geen toegang hebben tot 
interne netwerken. 

Wij bieden gebruiksvriendelijke tools voor het delen 
van bestanden en samenwerking, zodat uw team 
sneller resultaten kan leveren zonder dat persoonlijke 
en bedrijfsgegevens gevaar lopen. Het gebruik van 
Secure Workspace biedt organisaties de volgende 
mogelijkheden:

Zorg dat anderen uw gevoelige 
gegevens niet kunnen lezen
Bescherm uw bestanden met erkende 
beveiliging en fijnmazige toegangscontrole.

Zet de productiviteit in een 
hogere versnelling
Accelereer projecten die van essentieel 
belang zijn voor het bedrijf met soepele 
mobiele interactiviteit.

Voldoe aan wet- en regelgeving
Voorkom datalekken en de enorme financiële 
impact van strikte mondiale wetgeving.

Beperk de verstoring van 
workflows tot het minimum
Zorg dat uw organisatie in beweging blijft 
met onze gebruiksvriendelijke interface die 
'hobbels op de weg' voorkomt.
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Productiviteit verhogen 
met een eenvoudige 
gebruikersinterface
Met onze eenvoudige interface 
kunnen gebruikers moeiteloos 
volledige Secure Workspace-zones 
delen, of afzonderlijke mappen en 
bestanden. Desktopintegratie beperkt 
verstoring van de normale workflows 
tot een minimum. 

Externe partijen krijgen gratis toegang 
tot met hen gedeelde inhoud en 
kunnen het juiste beveiligingsniveau 
instellen voor gegevens conform het 
beleid van uw organisatie. 

Teams profiteren van online 
documentbewerking en versiecontrole 
in real-time, en notities in pdf's kunnen 
privé of openbaar toegankelijk zijn, 
met een vergrendelde ruimte voor 
opmerkingen.

Veilig samenwerken onderweg
Medewerkers die de app Secure Workspace for Mobile gebruiken, kunnen ook 
onderweg productief zijn en veilig werken door documenten, foto's en video's 
te uploaden vanaf een mobiel apparaat met een internetverbinding - of het nu 
wel of niet is verbonden met een netwerk. 

De app is een aanvulling op Secure Workspace en biedt gebruikers de 
mogelijkheid om audittrails te bekijken, toegang tot bestanden in te trekken 
en afbeeldingen te classificeren. Meerdere gebruikers hebben toegang tot  
de app op een gedeeld apparaat, waardoor u minder geld kwijt bent  
aan hardware. 

Belangrijkste kenmerken

Ga naar www.egress.com voor 
meer kenmerken.

Beschermt gegevens die 
opgeslagen en onderweg zijn

Aangepaste machtigingen 
bepalen hoe gebruikers 
omgaan met inhoud 

Online bewerken in real-time

Naadloze mobiele ervaring 

Gedetailleerde auditlogboeken 
voor nalevingsrapportage
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5“Door de volledigheid van de 
auditmogelijkheden van Egress Secure 
Workspace kunnen wij precies zien wat onze 
partners doen, zoals welke documenten ze 
openen en op wel tijdstip ze dit doen.”
HEAD OF TECHNICAL SOLUTIONS AND SECURITY, PEABODY GROUP

Info over Egress 
Het is onze visie om mensen in deze verbonden wereld de tools in handen 
te geven die nodig zijn om efficiënt en veilig te kunnen communiceren. We 
willen dit bewerkstelligen door Human Layer Security te bieden voor het 
beveiligen van individuele gebruikers en het voorkomen van datalekken.

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager 
of bel +31 850 645 960

www.egress.com | info@egress.com | +31 850 645 960 |      @EgressSoftware
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