
B2C  (Business to Consumer)  

Enfocament del producte per als sectors b2c tipus Banca, Assegurances, Utilities, Administració  
Pública, Retail, etc. 

 Alt nombre de clients finals amb qui es relacionen freqüent o 
ocasionalment. 

 Necessitat de proporcionar un canal segur i amb garanties en el 
lliurament d'informació. 

 Controlar l'accés a la informació distribuïda i evitar fugues o 
usos fraudulents 

B2B  (Business to Business)  

Empreses que necessiten enviar documentació als seus proveïdors, clients o Partners de manera 
segura. 

 Control dels arxius que s'envien als destinataris. 

 Justificant de recepció 

 Marca d'aigua per evitar fugues d'informació. 

 Necessitat de rebre documentació de manera també segura. 

 Controlar l'accés a la informació distribuïda i evitar fugues o usos 
fraudulents. 

Sectors: 
Banca, Assegurances, Utilities i Administració pública. 

Sectors: 
Tots. 

La manca de directrius sobre l'ús del correu electrònic dels empleats i quins documents són          
vinculats a aquest i el fet que no hi hagi uns responsables clars, fan que no hi hagi un control eficaç i 
sistemàtic dels missatges i l'enviament / recepció de fitxers . 
 
Per evitar que hi hagi diferents plantejaments pel que fa a la gestió del correu electrònic i una     
situació de manca de control, cal normalitzar les pràctiques de socis, empleats i col·laboradors amb 
criteris homogenis i designar responsables amb les atribucions i els mitjans necessaris 
 
Tot i que la solució de MyCloud Encrypt és una eina necessària per a qualsevol tipus d'empresa,    
reflectim a continuació els casos d'ús més comuns segons el sector. 

Casos d'ús 



Arxius de gran mida 

En situacions on cal distribuir arxius de grans dimensions a múltiples destinataris i garantint la    
seguretat d'accés als mateixos. 

 Expiració dels documents disponibles per els destinataris i evitar 
llargs requisits de emmagatzematge. 

 Conèixer en tot moment si s’ha accedit al document i des d’on. 

 Opció de només visualitzar, evitant la descàrrega dels documents 
molt pesants. 

Equips remots 

Empreses amb equips de treball en llocs remots i amb connectivitat limitada, oferim una solució 
que no requereix infraestructura addicional. 

Sectors: 
Premsa, Arquitectes, Audiovisual i departaments de comunicació. 

Documentació confidencial  

És el cas de negocis en els quals es requereix que l'accés a la informació estigui disponible només 
pels propietaris o destinataris. 

 Marca d'aigua per evitar fugues d'informació. 

 Justificant de recepció 

 Opció de només visualitzar, evitant la descàrrega dels              
documents. 

 Expiració dels documents disponibles pels destinataris. 

 Conèixer en tot moment si s'ha accedit al document i des d'on. 

Sectors: 
Advocats, Auditors, notaris, gestors, Sanitat, Banca i Assegurances. 

 Expiració dels documents disponibles pels destinataris. 

 Conèixer en tot moment si s'ha accedit al document i des d'on. 

 Opció de només visualitzar, evitant la descàrrega dels documents. 

 Control dels arxius que s'envien als destinataris. 

Sectors: 
Enginyeria, Utilities i Investigació. 


