
OBC FileCloud är det enklaste och säkraste sättet att dela, 
synkronisera och hantera filer på, från alla datorer och mobila 
enheter. Användarna har tillgång till sina filer från alla typer av 
enheter oavsett var de är, även utan internetaccess. 

Utmaningen 
Arbetslivstrender, som till exempel ständigt fler mobila medarbetare och 
användning av egna mobila enheter (Bring Your Own Device), sätter IT 
avdelningar under press för att hantera och säkra hårdvara och data. Företagets 
behov av att samarbeta och utbyta data med tredjepart, kunder, partners och 
leverantörer, ökar kaoset och komplexiteten ytterligare. Användarna använder allt 
oftare osäkra och konsumentinriktade molntjänster för att få tillgång till sina filer 
från olika enheter och för att kunna dela filerna med andra. De här 
konsumentinriktade tjänsterna ger inte företaget tillräcklig säkerhet, styrning och 
kontroll. 

Lösningen 
The Online Backup Company kan bidra till att ge IT-avdelningar tillbaka kontrollen 
över de anställdas fildelning. Vi erbjuder en företagsanpassad, säker och stabil 
tjänst som fyller behoven av mobilitet och samarbete för alla användarna. All data 
lagras i Sverige eller Norge och uppfyller alla krav som datainspektionen ställer 
enligt PUL, med högsta säkerhetsnivå och full redundans. Egen 
säkerhetspersonal och övervakning säkerställer mycket stränga säkerhetskrav. 
Våra datacenter är specialsäkrade mot strömavbrott med redundant ström, med 
specialanpassade översvämnings och brandskydd.

Krypterad överföring och lagring 
av data 
Fjärrstyrd radering av data om 
datorn stjäls eller försvinner 
Synkronisering av data mellan 
flera enheter och användare 
Lösenordsskyddad fildelning 
Access från PC, Mac eller mobila 
enheter 
Mobilappar
Delning av mappar och filer 
Versionskontroll och återläsning 
av filer 
All data säkerhetskopieras och 
lagras i Sverige eller Norge i 
enlighet med PUL 

Produktfördelar
 

NYCKELFUNKTIONER 

Säker fildelning med full kontroll på var 
dina filer är lagrade 

Krypterad lokal disk  
OBC FileCloud skapar ett säkert område på din lokala 
hårddisk, ett Vault. Vaults fungerar på samma sätt som 
en hårddisk på användarens dator och lagrar viktiga 
dokument på ett ställe samtidigt som dokumenten kan 
nås externt. Användarna drar och släpper filerna i den 
virtuella lokala hårddisken. Datan krypteras därefter 
omedelbart innan den säkerhetskopieras och kan 
delas med andra. 

Fjärrstyrd radering 
I tillägg till kryptering och lösenordsskydd av lokal data är 
�ärrstyrd radering en del av tjänsten. Om en enhet blir stulen 
ger tjänsten dig ett unikt serienummer till varje enskild 
enhet. Med den kan du radera alla filer och mappar i OBC 

FileCloud Vault så fort som någon försöker att få tillgång till 
dem. Med spårningsfunktionen kan du dessutom lokalisera 
förlorade enheter i Google Maps. 

Kontinuerlig säkerhetskopiering av filer 
Hårddiskar kraschar och datorer stjäls, men det betyder inte 
att din data är förlorad. Varje gång en fil ändras eller en ny fil 
lagras i ett Vault, blir den automatiskt säkerhetskopierad till 
OBCs datacenter. OBC FileCloud fungerar i bakgrunden 
utan att försämra din produktivitet. Filerna 
säkerhetskopieras till redundanta servrar och lagras i våra 
datacenter.

Återläsning av tidigare versioner 
Du är också säker om filerna skulle råka raderas. Även om 
du lagrat en felaktig ändring eller om filen blev skadad eller 
raderad kan du återläsa den till en äldre version med bara 
några få klick. OBC FileCloud lagrar 14 ändringar av filerna. 
Därmed kan du hämta upp en tidigare version med 
återläsningsfunktionen i tjänstens egen portal. 

OBC FileCloud
– enkel, professionell och säker fildelning 
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Få mobil access och dela filer oavsett var 
du är 

Extern access från web browser 
Få extern access till dina dokument, foton och media filer 
oavsett var du är! Logga in via OBC FileCloud web från 
vilken dator som helst för att få tillgång till viktiga mappar och 
filer. Du kan se alla dina Vaults, ladda ner eller upp flera filer 
samtidigt, se på bilder, flytta, kopiera och dela filer eller 
mappar.

Mobil access 
Använd OBC FileCloud Mobilapp för att få tillgång till all data 
från en smartphone eller surfplatta! Tjänsten inkluderar fem 
olika versioner av mobilappar som ger tillgång till dina filer 
från alla av de mest vanliga plattformarna. Mobilapparna 
stödjer iPad, iPhone, Android, Windows Phone och Black-
berry. 

E�ektiv synkronisering mellan datorer och 
fildelningsgrupper 
Ingen anledning till oro över synkronisering av filer och 
mappar! Dra helt enkelt och släpp dokumenten direkt i ett 
Vault. OBC FileCloud ordnar resten. Varje gång som du 
loggar in, skannar OBC FileCloud innehållet i Vaultet via 
Internet och synkroniserer filer som har lagts till eller ändrats 
av andra teammedlemmar. 

Integrering av Windows Utforskaren/Mac 
Finder 
Det primära användargränssnittet ändras inte. OBC 
FileCloud adderas i högerklicksmenyn i Windows Utforskar-
en och Mac Finder.

Fildelning och samarbete 

Delning av mappar och filer 
OBC FileCloud gör det enkelt att dela filer med både interna 
och externa partners, kunder och leverantörer. Det krävs 
bara några klick för att dela en fil eller en hel mapp som 
innehåller hundratals av filer. Når mottagaren klickar på 
länken, kan filen eller hela mappen laddas ner. Du kan också 
skicka, öppna eller lösenordsskyddade länkar från din dator, 
smartphone eller surfplatta. 

Samarbeta med delade mappar 
Med OBC FileCloud kan du ge andra tillgång till hela mappar 
med filer från dina Vaults. I stället för att ladda ner så skickar 
Folder Link mottagaren en länk till en websida där mottag-
eren kan titta på och ladda upp filer förutsatt att de har 
tillåtelse från användaren. Folder Link är enkelt att använda 
och kan ersätta mer komplicerade tjänster som till exempel 
FTP. 

Användning av mappaccess 
OBC FileCloud ger dig flexibilitet och säkerhet när du delar 
information. Du kan ge andra tillåtelse att redigera filer så att 
ditt team kan samarbeta i ett projekt. Du kan också dela en 
skrivskyddad mapp så att mottagaren bara kan läsa filerna, 
men inte göra ändringar. Din data är alltid uppdaterad och 
tillgänglig för teammedlemmarna oavsett om de är online 
eller inte. Tjänsten synkroniserar och uppdaterar filerna 
automatiskt till OBCs datacenter och på de lokala hård-
diskarna hos alla teammedlemmarna. 

Notifiering om uppdateringar
Ha koll på när andra lägger till, raderar eller ändrar filer i det 
delade Vaultet! Med funktionen «informera mig om uppdate-
ringar» kan du ställa in email notifieringar om en viss fil eller 
om ett Vault i sin helhet. Därmed kan du hålla ordning på 
ändringar i filer och enkelt upptäcka nytt och uppdaterat 
innehåll.  

The Online Backup Company (OBC) är en ledande skandinavisk molnleverantör av backup och fildelning till 
företagsmarknaden och o�entlig sektor. Företaget lägger stor vikt på 
att vara en trygg, kompetent och innovativ aktör med högkvalitetstjänster som säkrar data. All kunddata blir lagrad i Sverige 
eller Norge och följer de regler som datainspektionen anger i PUL och vi följer de strängaste säkerhetskraven på datalagring.
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