
Med Telia Cloud Storage får din virksomhed en 
professionel USB-nøgle i skyen. Medarbejderne får 
adgang til alle dokumenter, uanset hvor de befinder 
sig. Filerne lagres på servere i et vores fire datacen-
tre. Brugerne kan nå dem med en almindelig brows-
er, ved hjælp af et program på pc’en, via en app til 
smartphone – eller gennem filserveren på arbejdet.

Når medarbejderne er på farten, bruger de en app 
til iOS, Windows Phone eller Android til at få adgang 
til filerne. På kontoret opretter de forbindelse til 
filserveren og får adgang. De kan også få adgang 
fra pc’en derhjemme. På en pc optræder adgangen 
til Telia Cloud Storage som et ekstra drevbogstav, 
ganske som brugerne kender det fra filserveren.

Synkroniserer lokale mapper  
Telia Cloud Storage har en unik synkronisering-
steknologi, der gør det muligt at vedhæfte lokale 
mapper til Cloud Storage. Det betyder, at mappens 
indhold med det samme bliver tilgængeligt for 
enhver enhed fra ethvert sted (selv før synkronise-
ringen er færdig). 

Den vedhæftede mappe bliver synkroniseret med 
indholdet i skyen. Hvis brugeren ændrer på en fil i 
mappen fra sin mobilenhed, bliver ændringerne  
synkroniseret tilbage til den vedhæftede mappe.

Et samlet overblik
Du kan vedhæfte lokale mapper fra flere servere 
placeret flere forskellige steder til Telia Cloud  
Storage. Mapperne vises under rodmappen på  
brugernes Cloud Storage-drev. De viser den  
samlede filstruktur på tværs af flere sites.

Samarbejde med Cloud-mapper
Administratorer af Cloud Storage kan oprette 
Cloud-mapper til samarbejde. Når en Cloud-mappe 
oprettes og tildeles til en bruger eller gruppe, bliver 
Cloud-mappen vist i roden af brugernes Cloud  
Storage-drev. Brugere kan låse eller oplåse filer, 
tilføje kommentarer og opsætte meddelelser.

Cloud Storage giver dine medarbejdere adgang til deres filer, 
hvad enten de er på arbejde, hjemme eller på farten.

Få adgang til dokumenter og  
filer overalt

Du kan oprette en Cloud-mappe fra “Share menu” 
og derefter tildele Cloud-brugere rettigheder til 
mappen.

Fillåsning
Du kan manuelt låse filer inde i en Cloud-mappe. 
Hvis du bruger et Office-program på pc’en og gem-
mer til en Cloud-mappe, vil filen blive låst automatisk. 

Versionering
Som standard har Cloud-mapper versionering akti-
veret. Det betyder, at når du gemmer en ny version 
af en fil, bliver den oprindelige version bevaret. 
Dermed er det let at gendanne tidligere versioner.
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Telia Cloud Storage

Det får du

• Adgang til filer uanset hvor medar- 
bejderen befinder sig.

• Adgang fra en browser, pc-klient,  
smartphone eller filserver.

• Enkel betjening.
• Samarbejdsmapper.
• Låsning af filer.
• Versionering.


