PROBEER NU
30 DAGEN
GRATIS

Veilig, controleerbaar en traceerbaar bestanden delen

Dé oplossing voor het veilig versturen
van bestanden voor de zakelijke markt
Dagelijks wisselen medewerkers grote hoeveelheden bestanden uit met collega’s, klanten
en andere relaties. Hiervoor worden veelal diensten als WeTransfer, Google Drive of
Dropbox gebruikt die het risico met zich meebrengen dat gegevens zichtbaar worden voor
onbevoegden. Met mSafe van Motiv deelt u bestanden en vertrouwelijke informatie zeer
eenvoudig. Daarnaast ondertekent en verstuurt u documenten geheel rechtsgeldig. mSafe is
naast zeer gebruiksvriendelijk ook uitermate veilig. Hiermee biedt mSafe de beste oplossing
voor het zakelijk versturen van bestanden.

De voordelen van mSafe

Secure by design

Digitaal ondertekenen

Nederlands product dat wordt gehost in
Nederlandse datacenters.
mSafe biedt sterke authenticatie op basis
van gebruikersnaam, wachtwoord en
eenmalige sms-code, continue bewaking
en de malwarescanning van Motiv.
mSafe is standaard geschikt voor het delen
van zeer grote bestanden, tot wel 10 GB.
mSafe kan volledig op maat en in uw eigen
huisstijl worden geleverd.

Security monitoring

Outlook integratie

Bestanden worden tijdelijk gedeeld.
Dit voorkomt dat bestanden
ongewenst gedeeld blijven en mogelijk
worden vergeten.
Versleutelde bestanden (256-bits
AES encryptie en 2048-bits RSA- en
SHA-512-algoritmen), automatische
malware- en virusscanning op
bestanden, opslag in een Nederlandse
Cloud en de beste ISO- en ISAEcertificaten.

mSafe is een product van Motiv ICT Security. Ga voor meer informatie of een gratis proefperiode van 30 dagen naar try.msafe.nl
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Voor iedere organisatie een passend pakket

FUNCTIONALITEIT
Intern en extern delen
Geen installatie (browser)
Twee-factor authenticatie
Instelbare retentietijd
Tot 10 GB per bestand
Logging en audit reports
Eigen huisstijl (kleur & logo)

Business

Opslagcapaciteit 100 GB /
max. 3.000 downloads per jaar

Opslagcapaciteit 100 GB /
max. 3.000 downloads per jaar

Beschikbaar
vanaf 250 gebruikers
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MEEST
GEKOZEN

Professional

Enterprise

Integratie met AD (ADFS)

Eenmalig € 4.400,-

mSafe Connect (API)

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Eenmalig € 1.200,-

Prijs op aanvraag

EXTRA MODULES
Outlook Connect
mSafe Sign (ondertekenen)
Security Monitoringdienst

& € 2,- /account/mnd

Eenmalig € 1.200,-

Eenmalig € 1.200,-

& € 2,- /account/mnd

& € 2,- /account/mnd

Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

Meld u nu aan voor een gratis proefperiode op try.msafe.nl

mSafe is een product van Motiv ICT Security. Ga voor meer informatie of een gratis proefperiode van 30 dagen naar try.msafe.nl

