Switch Secure Workspace
Veilig online samenwerken en bestanden delen, met desktop integratie,
online bewerken in realtime, gedetailleerde auditing en toegangsbeheer.
In toenemende mate hebben teams één centrale plaats nodig waar ze de
nieuwste versies van hun documenten kunnen delen, bewerken en opslaan –
met name wanneer er wordt samengewerkt aan projecten met externe derde
partijen die geen toegang mogen krijgen tot interne netwerken. Switch Secure
Workspace voorziet in een veilige omgeving voor het samenwerken aan, en
het delen van, bestanden, en heeft een uitgebreide gebruikersbeheerfunctie
die realtime controle op maat biedt voor wat betreft wie gegevens kunnen
benaderen en wat ze ermee kunnen doen.

Eenvoudig en veilig bestanden delen en samenwerken
Door opgeslagen en verzonden gegevens te versleutelen voorziet Switch
Secure Workspace in een veilige omgeving voor het delen en opslaan
van bestanden, het bewerken van documenten en het annoteren van
PDF’s in realtime. Interne teams zijn daardoor in staat om gemakkelijk
en veilig te werken aan documenten met externe betrokkenen, terwijl
ze de volledige controle houden over het document en de mogelijkheid
hebben om terug te keren naar eerdere versies wanneer dat nodig is. Een
geavanceerde gebruikersbeheerfunctie biedt beheerderscontrole voor hoe
alle gebruikers mogen omgaan met content, waarbij rolgebaseerde rechten
het gebruikerstoegangsbeheer vereenvoudigd. Auditingfuncties voorzien
in een duidelijk overzicht van alle gebruikersactiviteiten, wat doelgerichte
verbetering van het beveiligingsbeleid mogelijk maakt, terwijl de optionele
meervoudige authenticatie zorgt voor aanvullende controle
en gegevensbeveiliging.

Voordelen
DD Gemakkelijk en veilig online bestanden
delen en samenwerken
DD Verhoogde efficiëntie bij het werken
met meerdere betrokkenen
DD Behoud de controle met uitgebreide
functies voor gebruikersbeheer en
toegangscontrole voor alle gebruikers
DD Stroomlijn de werkomgeving naast het
veilig delen en opslaan van bestanden
DD Verhoog de veiligheid door
aanvullende beveiligingslagen toe te
passen door gebruik te maken van
meervoudige authenticatie
DD Volg de gegevens die uw organisatie
verlaten met volledige auditing en
rapportering
DD Ontvangers kunnen gratis
communiceren met volledige
licentiehouders
DD Voldoe aan wettelijke en industriële
nalevingsvereisten, waaronder de AVG
van de EU
DD Verbeter de productiviteit met
API’s voor integratie in bestaande
werkstromen

Integreer in bestaande applicaties om de gebruikersacceptatie
te verhogen
Switch Secure Workspace integreert met de Switch Desktop Client om toegang te
bieden tot opgeslagen bestanden van Microsoft Office, Outlook en de desktop.
Gebruikers kunnen desktopbestanden rechtstreeks delen met anderen via Switch
Secure Workspace, en rechtstreeks opgeslagen documenten ter bewerking in Office
openen alvorens ze weer op te slaan in een veilig omgeving. Hierdoor biedt Switch
Secure Workspace naadloze en veilige cloudopslag voor documenten die worden
gedeeld, en waaraan wordt samengewerkt. Desktopintegratie met Outlook stelt
gebruikers in staat om documenten rechtstreeks als bijlages te koppelen aan e-mails
vanuit Switch Secure Workspace en om de bijlages vervolgens te versleutelen door
Egress Switch Secure Email en File Transfer te gebruiken.
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Gebruikersvriendelijke interfaces voor het beheren van
bestanden, projecten en gebruikers
Switch Secure Workspace maakt het gemakkelijk om veilig bestanden, mappen en
zones te delen via een simpele gebruikersinterface. Derde partijen kunnen content
gratis benaderen en dezelfde beveiligingsniveaus toepassen, waardoor het risico
op een mogelijk datalek wordt verminderd en er gegarandeerd wordt dat interne
teams effectief samenwerken met externe partijen. Teams kunnen documenten
online bewerken in realtime, en profiteren van zowel versiebeheer als van volledige
functionaliteit voor documentbewerking. PDF’s annoteren kan zowel publiek als privé,
met een vergrendelde omgeving voor commentaar. Desktopintegratie betekent dat
toegang tot versleutelde content in Switch Secure Workspace naadloos is geïntegreerd
in bestaande werkstromen. Delen met interne en externe betrokkenen wordt beheerd
vanuit een enkel menu voor delen, met eenvoudige tools voor gebruikersbeheer die
helpen om toegangsrechten te volgen.
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“De volledige
auditmogelijkheden van
Switch Secure Workspace
stellen ons in staat om precies
te zien wat onze partners
doen – van de documenten
die ze hebben benaderd en
bewerkt tot wanneer ze dat
hebben gedaan.”

Egress Switch Secure Email en File Transfer
Egress Switch Secure Managed File Transfer
Egress Switch Secure Web Form

DD Integratie met MS Outlook, Office
en de desktop
DD Opgeslagen en verzonden
gegevens worden beveiligd met
AES-256 bit versleuteling
DD Veilig online documenten
bewerken in realtime
DD Veilig PDF’s annoteren met functies
voor gecontroleerde vrijgave
DD Documenten maken binnen een
veilige online omgeving
DD Volledige auditing en rapportages
om gegevens te volgen die uw
organisatie verlaten
DD API’s maken naadloze integratie in
bestaande processen mogelijk
DD Uitgebreide bediening voor
gegevenstoegang om toegang en
gebruikersacties te beperk
DD Ondersteunt eenmalige
aanmelding via ADFS en andere
aanbieders via SAML v2
DD Meervoudige authenticatie is
beschikbaar, waaronder SMS en
QR-code
DD Maakt gebruik van datacenters
erkend met ISO 27001 / 9001
Bezoek www.cryptagon.nl
voor meer eigenschappen en
informatie

Over Egress Software Technologies Ltd
Egress Software Technologies is de toonaangevende aanbieder van services op het
gebied van informatiebeveiliging die ontwikkeld zijn om gedeelde informatie van start
tot finish te beveiligen door gebruik te maken van één enkel platform: Egress Switch.
Het Switch platform bestaat uit sterk geïntegreerde en flexibele servicelijnen. Deze
bekroonde services omvatten e-mail- en documentclassificatie (het enige product voor
e-mail- en bestandsversleuteling dat CPA-gecertificeerd is door NCSC), veilig beheerde
bestandsoverdracht, veilig online samenwerken en veilige archivering.
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