
Najważniejsze powody
Filr

Dziesięć najważniejszych 
powodów, dzięki którym Filr  
2.0 oferuje najlepszy dla firm 
sposób współdzielenia plików 
i dostępu do nich
Wiele firm twierdzi, że oferuje odpowiednik „Dropboksa dla przedsiębiorstw”, ale trafny slogan to za mało, 
jeśli chce się stworzyć naprawdę dobrze działające rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorstwom udo-
stępnianie plików użytkownikom mobilnym. Musi ono zapewniać wysoki poziom zabezpieczeń oraz nie-
zawodności, rozbudowane funkcje kontrolne i inne cechy, które umożliwią działowi IT ochronę interesów 
firmy. Micro Focus® Filr 2.0 prezentuje odmienne podejście do zagadnienia, gdyż oferuje udostępnianie 
plików oraz dostęp dla pracowników mobilnych przygotowane z myślą o użytkownikach biznesowych.

Wyjątkowość rozwiązania Micro Focus 
Filr na tle innych rozwiązań 
mobilnego dostępu do plików i ich 
wymiany w grupie polega na tym, 
że zostało ono zaprojektowane 
specjalnie dla biznesu. W praktyce 
oznacza to mniejsze obciążenia 
dla administratorów, wyższy 
poziom bezpieczeństwa i większą 
produktywność użytkowników.

Nie musimy opisywać wad popularnych rozwiązań udostępniania plików czy rozwiązań mobilnego 
dostępu opartych na technologii chmury. Nie trzeba też wspominać o ich atrakcyjności. Nie ma działu 
informatycznego, który nie marzyłby o dostarczeniu użytkownikom prostych narzędzi mobilnego 
dostępu bez narażania organizacji na problemy wynikające z licznych wad rozwiązań opartych na 
chmurze. Rozwiązanie Filr oferuje taki sam sposób obsługi, opierając się jednak na zupełnie innych 
założeniach technicznych. Użytkownicy dostają to, czego chcą, dział IT zachowuje kontrolę, a aktywa 
przedsiębiorstwa pozostają dobrze strzeżone w firmowym centrum danych.

Ze względu na odmienną konstrukcję, rozwiązanie Filr:

1.  Daje użytkownikom dostęp do ich katalogów domowych. Rozwiązanie Filr umożli-
wia użytkownikom dostęp do ich katalogów domowych i folderów sieciowych za pomocą 
dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji. To oznacza, że będą mieli dostęp do zna-
jomego środowiska, w którym szybko przystąpią do pracy.

2.  Oferuje dostęp do plików na żądanie. Można pobierać tylko te pliki, których się potrze-
buje, klikając je. Nowa funkcja Files on Demand Desktop Clients zapewnia szybkie wdraża-
nie, błyskawiczną synchronizację plików, mniejsze obciążenie sieci i niższe wykorzystanie 
dysków twardych. Dodatkowo, aby udostępnić pliki na urządzeniach mobilnych, nadal nie 
trzeba przenosić ich do specjalnego folderu ani kopiować na żadne urządzenie. Zwalnia 
to użytkowników z potrzeby tworzenia i modyfikacji folderów, a dział IT z konieczności 
obsługiwania nowych pamięci masowych. Wszystko jest już odpowiednio skonfiguro-
wane. Rozwiązanie Filr to po prostu narzędzie do udostępniania danych miedzy różnymi 
urządzeniami.

3.  Zapewnia dodatkowe wsparcie. Filr obsługuje nie tylko najnowsze systemy opera-
cyjne Windows i firmy Apple, ale też inne platformy. Wsparcie MariaDB, bazy danych open  
source, może pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów posiadania. Dodatkowo obsługa 
mechanizmu nadzorującego wirtualizację Citrix XenServer zapewnia więcej opcji obsługi 
urządzenia wirtualnego Filr.
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4.  Pozwala użytkownikom wybrać urządzenie. Rozwiązanie Filr współpracuje z sys-
temami Windows i Mac, a także urządzeniami przenośnymi z systemem iOS, Android, 
BlackBerry i Windows Mobile. Dla użytkowników oznacza to, że mogą z każdego miejsca 
połączyć się ze swoimi plikami, używając laptopa, iPhone'a czy tabletu z Androidem.

5.  Łączy się z SharePoint 2013 w siedzibie firmy. Korzystając z Filr, można odzyskać 
wszystkie pliki z biblioteki dokumentów programu SharePoint. Nasz konektor umożliwia 
korzystanie z danych SharePoint bez konieczności ich przenoszenia. Ponieważ listy kon-
troli dostępu SharePoint 2013 są zmapowane do ról Filr, nie traci się czasu na udzielanie 
uprawnień.

6.  Jest łatwe do wdrożenia. Filr jest rozwiązaniem działającym w oparciu o wirtualne urzą-
dzenie, co ułatwia oraz przyspiesza zadanie jego instalowania i wdrażania przez dział in-
formatyczny. Użytkownicy łatwo je akceptują. Pobranie klienta Filr i aplikacji na urządzenie 
przenośne to kwestia sekund.

7.  Wykorzystuje istniejące mechanizmy ochrony danych. Filr łączy się z katalogami do-
mowymi użytkowników i współdzielonymi folderami sieciowymi, dlatego rozwiązania do 
tworzenia kopii zapasowych i systemy zabezpieczeń zbudowane przez dział informatyczny 
kosztem sporych inwestycji nadal pełnią swoje funkcje.

8.  Nie wymaga zakupu dodatkowej pamięci masowej. Wiele usług opartych na chmurze 
rozdaje co prawda za darmo po kilka gigabajtów pamięci, ale za ilości wymagane przez 
większość firm trzeba już zapłacić. Po co kupować miejsce do przechowywania w chmu-
rze, skoro firma ma już centrum danych? Rozwiązanie Filr zapewnia mobilny dostęp bez 
podnoszenia kosztów przechowywania informacji.

9.  Zwiększa bezpieczeństwo. Filr 2.0 wprowadza wiele nowych funkcji zabezpieczeń, które 
zagwarantują bezpieczeństwo danych firmy. Zwiększone wsparcie pojedynczego logo-
wania KeyShield oraz możliwość wymuszania ustawień kodu PIN na urządzeniach z sys-
temem iOS i Android zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom. Dzięki ograniczeniom 
dostępu do urządzenia wirtualnego Filr dział IT ma pełną kontrolę nad tym, kto korzysta 
z urządzenia. Rozwiązanie Filr współpracuje z usługami Active Directory lub eDirectory, 
aby rozszerzyć funkcjonalność wprowadzonych wcześniej reguł dostępu użytkowników. 
Wszelkie indywidualne i grupowe prawa dostępu obowiązujące w katalogach domowych 
i folderach sieciowych będą obowiązywać także wobec folderów i plików, z których użyt-
kownicy korzystają za pomocą urządzeń mobilnych.

10.  Zawiera zintegrowaną funkcję zbierania informacji. Ta opcjonalna funkcja 
zbiera dane statystyczne z serwera Filr na temat jego konfiguracji, najczęściej wy-
korzystywanych funkcji i ewentualnych problemów z systemem. Informacje te są 
wysyłane automatycznie do firmy Micro Focus, umożliwiając dalsze ulepszanie roz-
wiązania Filr.
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Filr: łatwość nowoczesnego dostępu do  
plików i klasyczna kontrola nad zasobami IT.


