
Funkcje i korzyści

Opis Korzyści

          Współdzielenie               
          plików

• Zarządzanie treściami przy użyciu dowolnej 
przeglądarki internetowej

• Automatyczna synchronizacja plików                        
na komputerach stacjonarnych i laptopach

• Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów 
bezpośrednio w przeglądarce

• Wymieniaj pliki między komputerami PC i Mac        
bez wysiłku

• Wymieniaj nowe pliki na bieżąco także z mobilnymi 
użytkownikami

• Wyszukuj i przeglądaj dokumenty w sposób łatwy            
i szybki

          Współpraca • Udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, plików i innych
• Przesyłanie linków do przestrzeni, stron i plików
• Edytowanie plików w lokalnych programach
• Publikowanie komentarzy do dowolnej przestrzeni, 

strony czy pliku.

• Scentralizowana współpraca dla treści każdego 
rodzaju

• Nawet największe pliki łatwiejsze do współdzielenia
• Dziel się plikami przez kliknięcie „Zapisz” w aktualnie 

używanym programie
• Efektywna komunikacja

         Dostęp urządzeń         
          mobilnych

• Przełączanie stron poprzez dotyk palcem
• Przeglądanie komentarzy do swoich przestrzeni, stron 

i kanałów
• Znajdź i przeglądaj współdzielone dokumenty
• Dodawaj komentarze i otrzymuj komentarze mailem  

• Dostęp do zawartości online w podróży
• Przeglądaj i zarządzaj aktywnością w projektach
• Przeglądaj zawartość bez dodatkowych aplikacji
• Pozostań w łączności z zespołem także poza biurem

          Bezpieczeństwo                                                 • Ustaw uprawnienia dla użytkowników lub grup      
dla każdej przestrzeni lub strony

• Pełny dostęp do poprzednich wersji dokumentów
• Skalowalna architektura w chmurze producenta

• Centralne zarządzanie dostępem pozwala na jeszcze 
bezpieczniejsze współdzielenie plików

• Ochrona danych przed nadpisaniem lub utratą
• Brak wymagań dotyczących infrastruktury sprzętowej 

i sieciowej, brak kosztów utrzymania, wdrożenia oraz 
administracji IT
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JEDNO MIEJSCE DO UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW W RAMACH PRACY GRUPOWEJ.

Dzielenie się pomysłami, organizowanie projektów i łatwe 
przechowywanie plików online z wykorzystaniem jedynie 
przeglądarki. Synchronizacja plików na komputery PC i Mac, 
gwarancja posiadania najbardziej aktualnych wersji plików.

Każde urządzenie mobilne natychmiast synchronizuje się z aktualną 
wersją plików, dając informacje o komentarzach czy postępie prac.

https://samepage.io/?partner=be0531abc4b1234c188530ca61947010ac5a26e5
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TWOJA WŁASNA CHMURA

Samepage to rozwiązanie dla małych 
i średnich firm. Pozwala współpracownikom 
przechowywać i udostępniać pliki                 
w zdalnym środowisku online dostępnym 
z każdego miejsca.

ORGANIZACJA I AKTUALIZACJA

Samepage pozwala w sposób łatwy 
organizować zawartość online. Po pierwsze 
stwórz przestrzeń, następnie utwórz dowolną 
liczbę stron w przestrzeni. Przesyłanie plików 
jest bardzo łatwe. Wystarczy przeciągnąć       
i upuścić.

DOKUMENTY ONLINE 

W Samepage dzielone dokumenty nie 
muszą oznaczać pracy na plikach. Za 
pomocą przeglądarki możesz łatwo 
tworzyć rozbudowane dokumenty, linki, 
wydarzenia, video, biblioteki plików i nawet 
wbudowywać treści z innych witryn.

WSPÓŁPRACA UŻYTKOWNIKÓW

Strony Samepage mogą być natychmiast 
aktualizowane przez każdego członka 
zespołu z odpowiednimi prawami dostępu. 
Przesłane pliki mogą być edytowane przez 
każdego upoważnionego współpracownika. 
Użytkownicy mogą edytować pliki 
w dedykowanej aplikacji na swoich 
komputerach, bez konieczności pobierania.

 

DOSTĘP DO HISTORII PLIKU

Przesyłane pliki zachowują historię wersji        
w przypadku ich zastąpienia. Nawet jeśli 
chcesz załadować nową wersję istniejącego 
pliku, nadal możesz uzyskać poprzednią 
wersję, aby upewnić się czy treść została 
właściwie zmieniona.

KOORDYNACJA W KALENDARZU
Łatwe przekazywanie ważnych dat i list zadań 
połączony ze współpracą ze standardowymi 
kalendarzami Twojego zespołu. Elementy 
Samepage mogą być subskrybowane 
w Outlook lub iCal. W zakładce „zdarzenia 
i zadania” Twój zespół może synchronizować 
ważne projekty.

UDOSTĘPNIANIE
W łatwy sposób można udzielić dostępu 
użytkownikowi lub grupie ludzi w celu 
czytania, edytowania, administracji 
przestrzeni czy stron. Ustaw odpowiednie 
uprawnienia dostępu do konkretnej strony 
lub dziedziczy uprawnienia z ustawień 
przestrzeni nadrzędnej.

KORZYŚCI 

• Współpraca i zarządzanie pojektami
• Brak wymagań sprzętowych
• Brak kosztów wdrożenia i administracji
• Integracja z Email
• Tryb administracji zawartością
• Zawsze aktualne i bezpieczne
• Dostęp z każdego miejsca

Narzędzia do współpracy czynią zarządzanie 
projektami i dokumentami banalnie łatwym.

Bezpieczeństwo danych:

Lokalizacja
Centrum danych III klasy (Trier III)
Dostępność ponad 99,99%
Redundancja zasilania i chłodzenia
Backup danych
Aktywny system przeciwpożarowy
24h obsługa techniczna

Funkcje bezpieczeństwa (lokalne)
Kontrola biometryczna
CCTV (monitoring 24h)
dostęp na kartę chipową

 
Funkcje bezpieczeństwa (sieciowe)
VLAN-y
Dostęp via SSL
DMARC, DKIM, SPF, Caller-ID
i inne

Certyfikaty bezpieczeństwa
Twoje własne źródło wiadomości dostarcza informacji na temat komentarzy zespołu do Twoich 
ulubionych przestrzeni. Możesz odpowiedzieć na te uwagi bezpośrednio albo klikając w link w celu 
uzyskanie dokładniejszych informacji o postępach w projektach.

K2M

ul. Modlińska 129A/47
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tel: 509-742-515
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Wypróbuj Samepage już teraz!

https://samepage.io/?partner=be0531abc4b1234c188530ca61947010ac5a26e5

