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Om wDisk.se
Tjänsten är anpassad för
företag och möjliggör
installation av en klient
på företagets filserver
som sedan synkroniserar
valda mappar till wDdisk
servern. Dessa filer kan
sedan enkelt nås av
behöriga personer på
företaget.
Möjlighet finns också att
koppla tjänstens
inloggning mot företagets
servrar vilket gör att man
använder samma
inloggning och lösenord
för wDisk som man gör på
företagets datorer.
För er PC finns två olika
klienter, en som
synkroniserar innehållet
och möjliggör åtkomst
även när ni inte är
ansluten till Internet och
en som mappar er wDisk
som en
enhetsbokstav(ex. W:)
som blir åtkomlig när ni
har access till internet.
Till er Telefon/Surfplatta
(Iphone, Android eller
Windows Phone) finns
appar att ladda ner så att
ni lätt kan komma åt och
läsa och ändra i era
dokument när ni är på
resande fot.
Till Mac / Linux finns en
klient för synkronisering
av filer för att arbeta
även när ni inte har
access till Internet.

wDisk.se
wDisk är en tjänst för er som vill komma åt era filer var ni
än befinner er. Ifrån er dator, er telefon eller er
surfplatta.
wDisk är ett utmärkt verktyg för att dela information med
kunder och leverantörer.
Det finns två varianter att välja på.
Start
Varje användare får ett konto med 5GB och loggar in på
företaget.wdisk.se. Fritt antal klienter kan anslutas mot
varje konto och tillgång till telefon och e-post support
ingår.
Pris: Grundavgift 50 kr/månad, startavgift 850 kr.
Användare 1-5 35 kr/månad | 6-14 30 kr/månad | 15-50
25 kr/månad | över 50 användare offert.
Kostnad per extra Gbyte är 1 kr per månad
Start + egen domän
Innehåller samma funktionalitet som Start men
inloggning sker mot valfri adress ex wdisk.foretaget.se
och inloggning kan kopplas till företagets server så att
samma inloggning som på datorerna används.
Möjlighet att byta logga och göra andra anpassningar i
gränssnittet finns.
Pris: (utöver Start): 100 kr/månad, startavgift 1 250 kr.
Backup
Man kan välja till backup av filerna som lagras.
Backup kostar 850 kr i startavgift samt 1 kr / Gbyte per
månad (gäller avtalat utrymme, ej faktisk datamängd).
Kontakta oss så berättar vi mer……
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