KAJ JE NEXTCLOUD?

POPOLNA REŠITEV ZA VAS

Stabilna in visoko kakovostna oblačna
rešitev za upravljanje, deljenje in nadzor
nad dokumenti.
Enostaven in intuitiven spletni vmesnik
omogoča izmenjavo datotek z drugimi
uporabniki,
ustvarjanje
in
distribucijo
dokumentov in vsebin različnih formatov.

Zanesljiva rešitev, ki omogoča dostop do
vseh podatkov udobno in priročno z enega
mesta.
Za dostop in delo uporabljate orodja, ki jih
že poznate in uporabljate.
Nextcloud je spletna aplikacija, za uporabo
katere potrebujete le internetni dostop.

Izmenjava datotek in sodelovanje nista bila še nikoli tako enostavna ...

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

POVEZLJIVOST IN
SINHRONIZACIJA

MOBILNI IN NAMIZNI
ODJEMALCI
Nextcloud
odjemalci
za
mobilne
(Android, iOS) in namizne sisteme vam
omogočajo, da datoteke sinhronizirate in
delite popolnoma varno, tudi s pomočjo
šifrirane povezave.
Mobilni odjemalci samodejno naložijo
posnete fotografije in videe in lahko
sinhronizirajo izbrane datoteke in mape.
Odjemalci lahko upravljajo z več računi,
prikazujejo vse aktivnosti na vašem
strežniku in vas obvestijo o novih
dogodkih, kot je razpoložljivost novih
dokumentov in informacij.

VARNOST IN NADZOR
Varnost vaših
prvem mestu

podatkov

je

na

Nextcloud
je
med
najbolj
varnimi
odprtokodnimi rešitvami na področju
upravljanja, sinhronizacije in izmenjave
dokumentov.

Podpora delovnim tokovom
Nextcloud omogoča učinkovito upravljanje
z datotekami in vsebinami različnih oblik
ter avtomatizacijo delovnih tokov.
Podprti so metapodatki, sistematizacija,
arhiviranje in označevanje dokumentov
glede na vaše želje.

Popoln
nadzor
nad
dokumenti in vsebinami

Nextcloud lahko dostopa do različnih
hramb podatkov (Amazon, Google,
Dropbox,…).
Podprti so standardni protokoli, kot so
(S)FTP, WebDAV in drugi. Nextcloud bo
ohranil vaše dokumente na izvornem
mestu.

KOLEDARJI IN STIKI
Aplikacija
omogoča
shranjevanje,
deljenje in sinhronizacijo dokumentov
ter podpira funkcionalnost skupnih
koledarjev in upravljanje s skupnimi
stiki.
Podatke lahko delite z uporabniki oz.
skupinami uporabnikov. Podprta je tudi
sinhronizacija z drugimi napravami.

SPLETNA PISARNA
COLLABORA
Collabora Online je zmogljiv spletni
pisarniški paket, ki temelji na LibreOffice
ter omogoča hkratno urejanje različnih
formatov, tako besedilnih, kot tudi
preglednic in predstavitvenih datotek.
Vsebuje napredni in bogat urejevalnik z
večino funkcionalnosti urejanja.

vašimi

Modul Activity omogoča učinkovit pregled
in
spremljanje
vseh
aktivnosti
ter
sprememb na dokumentih.
Pregled aktivnosti je zelo enostaven in
učinkovit – tudi preko RSS novic ali po
elektronski pošti.
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