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CRYPTSHARE ROBOT
Of het nu spontaan van persoon naar persoon 
betreft of gepland vanuit systemen naar 
meerdere personen, tegenwoordig worden 
er steeds meer gegevens snel, betrouwbaar 
en veilig tussen verschillende bestemmingen 
overgedragen.

Bespaar tijd en geld door het automatiseren en 
het beveiligen van uw communicatie.

Veelzijdig
De Cryptshare Robot werkt met een command 
line die kan worden geïmplementeerd in 
verschillende programma’s, applicaties en 
scripts. Hierdoor kunnen gegevens automatisch, 
op een gedefinieerde tijd of gebeurtenis en 
afhankelijk van specifieke behoeften verstuurd 
worden.

Traceerbaar
Controle over de overdrachtstatus is vooral 
belangrijk als het gaat om geautomatiseerde 
overdracht van grote bestanden en vertrouwelijke 
gegevens. Met de geïntegreerde logfunctie toont 
Cryptshare welke gegevens automatisch werden 
verstrekt, wanneer en wie ze ontving waardoor u 
eenvoudiger aan privacyregels en -voorschriften 
kunt voldoen.

Handig
Er zijn geen organisatorische voorbereidingen 
nodig als het gaat om het implementeren van 
veilige e-mail en grote bestandsoverdracht met 
Cryptshare. 

Hetzelfde geldt voor de robot. Zelfs externe 
ontvangers ontvangen een e-mail met de 
juiste informatie en kunnen vervolgens de 
gegevens die via een normale browser worden 
verstrekt eenvoudig downloaden. Geen 
gebruikersaccount, uitwisseling van certificaten 
of aanvullende software vereist.

Aanpasbaar
Onze ervaring met use cases voor het 
automatiseren van communicatie en 
gegevensuitwisseling is net zo gevarieerd als de 
activiteiten van onze klanten. We helpen u graag 
bij het optimaliseren van uw infrastructuur 
en processen met de juiste integratiescripts 
die zijn afgestemd op uw omgeving. 

Implementeer de communicatie van morgen door te kiezen voor een veilige en betrouwbare oplossing.

Met Cryptshare Robot wordt data-uitwisseling en e-mailcommunicatie 
geautomatiseerd en versleuteld, zelfs met grote bestanden.

Geautomatiseerde uitwisseling van data makkelijk gemaakt.
De Cryptshare Robot is de ideale aanvulling op Cryptshare-server. Met Cryptshare Robot kunt u uw 
gegevensoverdracht automatiseren met beveiliging, traceerbaarheid en ondersteuning voor grote 
bestanden. Klaar voor de communicatie-eisen van morgen.



Eenvoudig beheer, meer beveiliging en minder kosten.
De krachtige policy engine van Cryptshare maakt het mogelijk om specifieke risico’s voor data in uw 
organisatie te beoordelen via een uitgebreide administrator console. Via een centrale server binnen 
uw DMZ is Cryptshare standaard beschikbaar voor al uw e-mailgebruikers. U kunt ervoor kiezen om 
verschillende regels/policies voor verschillende groepen te maken. 

Met Cryptshare kunt u ook voldoen aan de richtlijnen voor gegevensbescherming (AVG). Een zelf 
opschonend systeem zonder de noodzaak van dagelijks gebruikersbeheer houdt administrator 
inspanningen laag en geeft IT de tijd om zich te concentreren op andere dringende taken. 

Bovendien ontzorgt Cryptshare het e-mailsysteem van de organisatie en biedt het de mogelijkheid 
om geld en middelen te besparen op opslag en back-up. In combinatie met een eenvoudig prijsmodel 
is het rendement op de investering groot.

Beheer

• Eenvoudige implementatie van 
scripts via command-line.

• Gebruik van gecodeerde 
wachtwoorden uit verschillende 
databronnen.

• Tijd- en gebeurtenis gestuurd 
ophalen van data.

• Feedback over statusinformatie.

Beveiliging

• Transport encryptie via TLS.
• Bescherming tegen spam en spoofing 

via verzenderverificatie.
• Virusscan voor alle overgedragen 

content.
• Compliance en gegevensbescherming 

eenvoudig gemaakt.

Meerwaarde

• Ontlast de e-mailserver van grote 
bestandsbijlagen.

• Geen licentiekosten voor externe 
ontvangers of afzenders.

• Geautomatiseerde verwerking van 
tijds- en gebeurtenis gestuurde 
overdrachten.

• Verhoogt de algemene beveiliging 
door automatisering van bepaalde 
overdrachten op de achtergrond.
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