
De tien belangrijkste redenen 
waarom Filr 2.0 het delen van  
en toegang geven tot zakelijke 
 bestanden echt mogelijk maakt
Er zijn veel leveranciers die beweren dat ze ‘Dropbox voor bedrijven’ aanbieden, maar het mobiel delen 
van zakelijke bestanden vraagt om meer dan een pakkende slogan. Het vraagt om een hoog niveau 
van beveiliging en aansprakelijkheid, grondige controles en andere features waarmee de IT-afdeling de 
belangen van een organisatie kan beschermen. Micro Focus® Filr 2.0 biedt een andere benadering van het 
probleem, waarmee het delen van en mobiel toegang geven tot zakelijke bestanden echt mogelijk wordt.

In tegenstelling tot andere 
oplossingen voor mobiele 
bestandstoegang en collaboratieve 
bestandsdeling is Micro Focus Filr  
ontworpen vanuit een zakelijk 
oogpunt, wat resulteert in minder 
administratie, verbeterde beveiliging 
en productievere gebruikers.

Het is niet nodig dat wij de nadelen van populaire oplossingen voor het delen van bestanden in 
de cloud of voor mobiele toegang uitleggen. Ook de aantrekkingskracht van deze oplossingen 
spreekt voor zich. Veel IT-afdelingen zoeken naar manieren om hun gebruikers mobiele toegang 
te bieden, maar willen hun organisatie niet blootstellen aan de nadelen van deze cloudoplos-
singen. Filr biedt dezelfde gebruikerservaring, maar via een volledig ander ontwerp. Gebruikers 
krijgen wat ze willen, de IT-afdeling behoudt de controle en de middelen van het bedrijf blijven 
veilig opgeborgen in uw Data Center.

Omdat Filr anders is ontworpen, biedt dit product de volgende voordelen:

1.    Het geeft gebruikers toegang tot hun homedirectory’s. Filr geeft gebruikers 
overal en vanaf elk apparaat toegang tot hun homedirectory’s en netwerkmappen. 
Gebruikers hebben dus toegang tot een bekende omgeving waarin zij snel aan de 
slag kunnen.

2.  Het biedt on-demand bestanden. Download alleen de bestanden die u nodig hebt 
door er simpelweg op te klikken. De nieuwe desktopclientfunctie voor on-demand 
bestanden maakt snelle provisioning, snelle bestandsynchronisatie, lagere netwerk-
belasting en lager vasteschijfgebruik mogelijk. Daarnaast is het nog steeds niet nodig 
bestanden naar een speciale map of specifieke hardware te verplaatsen om ze op 
mobiele apparaten toegankelijk te maken. De IT-afdeling hoeft geen nieuwe opslag-
ruimte toe te wijzen en gebruikers hoeven mappen niet (opnieuw) aan te maken. Alles 
is namelijk al helemaal ingericht. Filr helpt simpelweg bij het delen van bestanden en 
mappen met meerdere apparaten.

3.   Het biedt extra ondersteuning. Naast ondersteuning voor de nieuwste besturings-
systemen van Windows en Apple biedt Filr ook ondersteuning voor andere platformen. 
Met ondersteuning voor MariaDB, een open source database, kunt u de TCO (totale 
eigendomskosten) verlagen. Daarnaast zorgt ondersteuning voor Citrix XenServer 
hypervisor voor meer hostingsmogelijkheden voor de virtuele appliance van Filr.

4.  Het geeft gebruikers de mogelijkheid een apparaat te kiezen. Filr werkt met 
desktops van Windows en Mac en mobiele apparaten met iOS, Android, BlackBerry of 
Windows Mobile. Dat betekent dat gebruikers ongeacht hun locatie hun bestanden kun-
nen openen vanaf een laptop, een iPhone, een tablet met Android of een ander apparaat.
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5.  Het maakt lokaal verbinding met SharePoint 2013. Haal met Filr al uw bestan-
den op uit SharePoint documentbibliotheken. Met deze connector kunt u gegevens uit 
SharePoint gebruiken zonder deze te verplaatsen. Omdat ACL’s (toegangscontrole-
lijsten) van SharePoint 2013 zijn toegewezen aan rollen van Filr, zal u geen kostbare 
tijd verliezen aan toestemmingen.

6.   Het is eenvoudig te implementeren. Filr is een oplossing op basis van een virtual 
appliance, waardoor de IT-afdeling deze snel en eenvoudig kan installeren en imple-
menteren. Gebruikers zijn er ook snel aan gewend. Binnen enkele seconden kunnen 
ze de clients en mobiele apps voor Filr downloaden.

7.   Het maakt gebruik van de manier waarop u uw gegevens beschermt. Omdat 
Filr verbinding maakt met de homedirectory’s en gedeelde netwerkmappen van ge-
bruikers, blijven de back-up- en beveiligingssystemen die uw IT-afdeling heeft aan-
gebracht, en waarin u hebt geïnvesteerd, hun werk doen.

8.   Het dwingt u niet extra opslagruimte aan te schaffen. Hoewel veel cloudser-
vices gratis meerdere GB aan opslag weggeven, moet voor de ruimte die de meeste 
organisaties nodig hebben wel degelijk worden betaald. Waarom cloudopslag kopen 
als u al over een Data Center beschikt? Filr geeft u mobiele toegang zonder hogere 
kosten voor opslag.

9.   Het verbetert de beveiliging. Filr 2.0 introduceert verschillende nieuwe beveili-
gingsfuncties om uw bedrijfsgegevens te beschermen. Met verbeterde ondersteu-
ning voor KeyShield Single Sign-On en de mogelijkheid om een pincode in te stellen 
op iOS- en Android- apparaten wordt de veiligheid van de gebruiker verzekerd. 
Toegangsrestricties op de virtuele appliance van Filr zorgen dat de IT-afdeling con-
trole heeft over wie de appliance gebruikt. Daarnaast werkt Filr nog steeds met Active 
Directory of eDirectory als aanvulling op het toegangsbeheer voor gebruikers dat u 
reeds hebt ontwikkeld. Wanneer gebruikers mappen en bestanden op hun mobiele 
apparaten openen, zijn hierop dezelfde groeps- en toegangsrechten van kracht als op 
uw home- en netwerkmappen.

10.  Het heeft een ingebouwde feedbackmogelijkheid. Deze optionele functie 
verzamelt statistieken van uw Filr-server over de serverconfiguratie, de meest ge-
bruikte functies en eventuele problemen met het systeem. Deze informatie wordt 
automatisch naar Micro Focus verzonden zodat we Filr nog beter kunnen maken.
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Filr: eenvoudig moderne toegang tot bestanden  
met de traditionele controle door IT.




