Over KeepItSafe

Wij bieden Next Generation backup en recovery diensten. Ons team van
specialisten werkt vanuit Nederland 24/7 aan de business continuïteit van kleine
én grote organisaties. We hebben de hoogst mogelijke certificering voor ICTbeveiliging: ISO27001. KeepItSafe is onderdeel van j2 Global, met meerdere
vestigingen wereldwijd.

Heeft u grip op het gebruik van mobile devices binnen uw organisatie?
Wij gaan graag met u in gesprek over een aanpak met voordeel voor u, de
organisatie én de medewerkers.
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Grip op Mobile Devices

Tablets, smartphones en
laptops goed beheerd
Mobile devices zijn niet meer weg te denken binnen bedrijven. Het levert veel flexibiliteit op. Maar al
die tablets, smartphones en laptops hebben ook een keerzijde. De ICT-afdeling heeft er geen grip op.
En dat geeft gedoe. Daarom hebben wij KeepItSafe Mobile ontwikkeld.

De oplossing: KeepItSafe Mobile
Als ICT-afdeling wilt u een mobiele, flexibele organisatie faciliteren. En tegelijk grip houden op
goed en veilig gebruik van mobile devices. Met KeepItSafe Mobile heeft u een krachtige tool,
met voordelen voor gebruikers én de ICT-afdeling. Het maakt een centraal beleid mogelijk
voor backup, delen van bestanden en beveiliging. Dankzij de voordelen voor gebruikers
realiseert u daar ook draagvlak voor.

Backup, bestandsbeheer en beveiliging ineen
Met KeepItSafe Mobile beheert u centraal alle mobile devices. Zo kunt u instellen
waar wel of geen (privé) backup van gemaakt moet worden. Ook kunt u verloren
of gestolen devices op afstand traceren en de inhoud ervan zonodig wissen.
Gebruikers hebben op hun beurt de zekerheid dat ze altijd informatie terug
kunnen halen. Bovendien kunnen ze eenvoudig bestanden delen en beheren.

Meer flexibiliteit – toch veiliger
KeepItSafe Mobile vergroot de flexibiliteit van uw organisatie en geeft gelijkertijd een
belangrijke impuls aan de beveiliging. Dankzij onder meer de remote mogelijkheden van
wipen en track & trace. Geen wonder dat veel bedrijven al gebruik maken van KeepItSafe
Mobile. Denk aan verzekeringsbedrijven, advocatenkantoren en consultancybureaus met veel
medewerkers onderweg of bij opdrachtgevers.

Op maat gemaakt voor uw bedrijf
KeepItSafe Mobile is dé oplossing voor ieder bedrijf waar veel met mobile devices wordt gewerkt. Het biedt
een krachtige centrale tool, waarmee u alle devices beheert ongeacht type of OS. Voor het remote beheer
installeert u een app of programma van KeepItSafe Mobile op de betreffende devices. Zo voegt u ook snel en
eenvoudig nieuwe devices toe. Via dashboards heeft u continu inzicht in gebruiksinformatie.
De backup van devices vindt altijd op de achtergrond plaats, zonder dat de gebruiker het merkt. Per device
bepaalt u wat u wel of niet meeneemt in een backup. Zo maakt u bijvoorbeeld eenvoudig onderscheid
tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Dat betekent efficiëntere data-opslag en respect voor de privacy van
medewerkers.
Dankzij KeepItSafe Mobile werken medewerkers gemakkelijk en effectief samen. Via een app kan de gebruiker
eigen bestanden opslaan én delen. Bij het bewerken wordt een bestand naar de device van de medewerker
geplaatst. Daardoor ligt de snelheid merkbaar hoger dan bij bijvoorbeeld clouddiensten voor filesharing.

1. Smartphones
Tablets
Laptops
Remote desktops

2. Centraal beheerd
3. Veilig opgeslagen in
Nederlands datacenter

Efficiënt databeheer en -verkeer
KeepItSafe gaat efficiënt om met data. Naast compressie van data gebruiken we de innovatieve
techniek ‘Global Deduplication’. Deze techniek zorgt ervoor dat identieke data herkend wordt en
nooit dubbel wordt opgeslagen, ook al is deze data over verschillende devices verspreid. Dankzij deze
techniek kunnen wij uw opslag met 80% reduceren.

5 x KeepItSafe Mobile
1.
2.
3.
4.
5.

Backup van data, mail en bestanden zonder dat gebruiker het merkt
Veilig bestanden delen en bewaren
Mobile devices terugvinden via track & trace
Op afstand de inhoud mobile devices wipen
Prettige interfaces voor zowel beheerder als gebruiker

4. Toepassen
•
•
•
•
•

Backup
Bestanden delen
(Data)beveiliging
Track & trace op device
Remote wipen devices (bij verlies, diefstal of periode inactiviteit)

