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VEILIG MAILEN
MET CRYPTSHARE

Cryptshare Productsheet 2019

Basis functionaliteiten

E-mail beveiliging
Cryptshare versleutelt de inhoud van e-mail, waar-
door medewerkers hun elektronische berichten 
en bestanden volledig veilig kunnen verzenden en 
ontvangen.

Grote bestanden versturen (MFT)
Voeg eenvoudig grote bestandsbijlagen toe aan je 
e-mail met ongelimiteerde bestandsgrootte en elimi-
neer gratis Shadow-IT oplossingen zoals WeTransfer 
of DropBox.

Naadloze integraties
Integreer Cryptshare naadloos in MS Outlook, Office 
365, Dynamics NAV en Business Central. Door de 
webclient kun je vanuit elke locatie en device veilig 
mailen.

QUICK technologie
De Cryptshare QUICK technologie is de laatste inno-
vatie op het gebied van veilig mailen en elimineert de 
noodzaak om nieuwe wachtwoorden uit te wisselen 
tussen afzender en ontvanger.

Je bent op zoek een manier om gevoelige 
gegevens op een veilige manier te versturen 
via e-mail. Het liefst op een zeer eenvoudige 
manier – zonder te veel extra handelingen 
en binnen je vertrouwde e-mailomgeving als 
Microsoft Outlook.

Met Cryptshare is veilige e-mailcommunicatie 
eenvoudiger dan ooit. Versleutel de inhoud van 
e-mail en voeg bestandsbijlagen toe zonder 
limietbeperkingen. Voldoe aan wet en regelgeving 
en elimineer Shadow-IT binnen de organisatie. 
 
Kortom, gevoelige informatie als persoonlijke 
dossiers of contracten zullen op deze manier 
nooit meer in verkeerde handen vallen.

4.0 miljoen
tevreden gebruikers

wereldwijd

in 30+
verschillende landen

beschikbaar

2.000+
zakelijke klanten



Let’s get started! 
Start vandaag nog Cryptshare veilig mailen. Vraag een vrijblijvende 

prijsopgave op of meld je aan voor een online demonstratie.

Meer dan alleen veilig mailen

Voorkom een datalek en ga veilig om 
met persoonsgegevens. Cryptshare 
maakt medewerkers bewust van het 
AVG-beleid binnen de organisatie.

Cryptshare maakt het mogelijk 
om veilig informatie te delen met 
personen en systemen binnen- en 
buiten de keten.

Stop met het gebruik van shadow 
IT-oplossingen zoals WeTransfer of 
Dropbox. Een open uitnodiging voor 
data-inbreuken.

Verzender Cryptshare Server

Mail Gateway

Ontvanger

Firewall
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Hoe Cryptshare werkt

TECHNISCHE SUPPORT AUTOMATISEER API’S CLOUD OF ON-PREMISE

Met het supportplan van 
ECMsolutions krijg je gratis software 
updates en heb je de beschikking 
over snel en deskundig support door 
onze eigen Cryptshare engineers.

Met behulp van de verschillende 
Cryptshare automatiseringstools 
kunnen bestandsoverdrachten 
getriggerd worden op basis van tijd 
of gebeurtenis. 

In de cloud of toch liever je data in 
eigen beheer? Kies wat het beste 
past binnen je organisatie. Onze 
Cryptshare engineers zorgen ervoor 
dat u snel up-and-running bent.

WERK AVG COMPLIANT BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN VOORKOM SHADOW-IT

DIRECT EEN OFFERTE AANMELDEN ONLINE DEMO

http://www.ecmsolutions.nl/veilig-mailen
https://ecmsolutions.nl/veilig-mailen/aanmelden-demo/

