
Seguretat dels seus arxius 

MyCloud Encrypt és l'eina que facilita l'enviament i recepció de fitxers de la seva empresa amb un model de 
distribució flexible, des de Cloud privada a instal·lació on-premise.  

Facilitat d´us: El procés d'enviament del fitxer és senzill tant per a l'emissor del fitxer com per al receptor . 

- Auto-provisió: No requereix donar d'alta usuaris externs a l'organització, ni aquests han de recordar    
contrasenyes, ni instal·lar cap tipus de programari. 

- Seguretat: 

NO REPUDI: l'eina valida que el destinatari ha descarregat el document. 

SEGURETAT DELS DOCUMENTS: els arxius romanen xifrats durant totes les fases de l'enviament i 

s'eliminen després d'un termini establert. 

CONTROL: permet un control centralitzat de tots els enviaments, emissors i receptors, així com 

l'aplicació de polítiques unificades d'ús. 

AUDIT: registra tots els esdeveniments i accions realitzades amb el document, fins i tot               

emmagatzema amb segellat de temps les operacions. 

Abans 
- Arxius local 
- No col·laboració 
- Baixa connectivitat            
- Mono dispositiu 

Ara 
- Arxius a la xarxa 
- Col·laboració: temps 
real 
- Sempre connectats 
- Múltiples dispositius 

Característiques 

Confidencialitat del Correu Electrònic: En disposar d'un canal xifrat i amb control de destinatari, s'ofereix 
una alternativa segura per a l'enviament de documents totalment confidencial. 

Fitxers de grans mida: El sistema permet enviar fitxers de qualsevol mida, descarregant els requisits     
d'emmagatzematge en els servidors de correu. 

Prevenció de fuites d'informació: És un complement ideal als sistemes DLP ja que ofereix un canal segur i  
controlat per canalitzar les sortides d'informació. 

Recepció d'arxius: Permet rebre arxius des de l'exterior amb la mateixa seguretat, facilitat d'ús i sense       
instal·lació de programari. 

Control temps real: Permet conèixer en tot moment l'estat de la informació compartida, permetent establir 
regles.  



 

Funcionalitat Descripció 

Enviament a múltiples 
destinataris 

És possible realitzar enviaments de fitxers a múltiples destinataris tant de l'organització com de 
l'exterior. 

Sense instal·lació de 
programari 

No cal disposar de cap tipus d'aplicació instal·lada, simplement amb un navegador web. 

Sense necessitat   
d'usuari / password 
específic 

No cal tenir credencials d'accés a MyCloud Encrypt per rebre un arxiu. 

Les claus d'accés només són necessaris per a les persones que envien arxius. 

Clau xifrat única per 
MyCloud Encrypt  

MyCloud Encrypt xifra tots els documents que es transmeten utilitzant una clau única i el   
protocol mes segur d'encriptació. 

Notificacions d'accés a 
MyCloud Encrypt  

És possible rebre notificacions d'accés als arxius enviats, descàrrega, visualització del document 
i accés. 

Notificacions         
d'expiració i esborrat 
de MyCloud Encrypt  

És possible rebre notificacions d'expiració dels arxius tant enviats i rebuts pels destinataris, així 
com l'esborrat automàtic dels mateixos. 

Marques d'aigua És possible configurar una imatge com a marca d'aigua en totes les transferències. 
S'incrustarà aquesta imatge en tots els documents per evitar fugues d'informació. 

Integració d'antivirus És possible integrar l'antivirus corporatiu en el cas d'una instal·lació on-premissa. 
En la instal·lació Cloud s'utilitza un antivirus propi. 

Integració de DLP És possible integrar la solució de DLP (Data Loss Prevention) en el cas d'instal·lació  on-premise. 

Integració de Directori 
Actiu 

Els contactes es poden integrar de LDAP o introduir de manera manual o massiva. 

Personalització     
d'accés i entorn 

L'entorn d'accés a MyCloud Encrypt es personalitza per a cada client de manera que tenen la 
seva pròpia URL i logo. 

Diverses zones 

horàries 

La configuració de companyia permet configurar la zona horària de la mateixa la qual s'aplica a 
tots els usuaris de la mateixa,, també és possible modificar si un usuari està en una altra zona 
horària. 

Exportació de tota 
l'activitat 

Tota l'activitat de MyCloud Encrypt pot ser exportada per ser analitzada pel registre             
d'esdeveniments corporatiu. 

Disseny responsive 
Es treballa des de dispositius mòbils sense cap problema gràcies al disseny responsive i sensible 
al dispositiu. 

Regles d'arxius 
És possible configurar regles per tipus d'arxiu, llistes blanques i / o llistes negres, per exemple 
que no s'envien extensió .doc, o per grandària. 

Regles per usuaris o 
grups d'usuaris 

És possible configurar regles per usuaris i tipus d'arxiu, llistes blanques i / o llistes negres, per 
exemple que una persona no pot enviar arxius de amb extensió .avi o de grandària superior a 
100Mb. 

Funcionalitats 


