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 moderné a komfortné cloudové úložisko dát  

 prístup k súborom kedykoľvek a kdekoľvek 

 nadštandardná bezpečnosť 

 

 

Vybavte svoje firemné tímy 
dátovým úložiskom cloud:LINK 
BIZNIS AKTOVKA 
 
Vaši zamestnanci potrebujú pre svoje pracovné úlohy a na 
vzájomnú spoluprácu jednoduchý, flexibilný a bezpečný 
nástroj pre ukladanie a zdieľanie dát. Zabezpečte pre vašu 
firmu, tímy a projekty moderné a variabilné dátové úložisko 
pre súbory a dokumenty. Každý zamestnanec získa vlastný 
používateľský účet, prostredníctvom ktorého môže cez 
webové rozhranie, mobilné aj desktopové aplikácie 
pristupovať k svojim a s ním zdieľaným súborom, bezpečne 
uloženým v najmodernejšej cloudovej platforme od 
Slovanetu. 
 

Jednoduché a komfortné používanie 
 
Používanie rozhrania cloud:LINK BIZNIS AKTOVKA bude od 
prvej chvíle podobne jednoduché a intuitívne ako to, čo už 
poznáte: Obyčajným potiahnutím myšou môžete z počítača 
ukladať súbory akéhokoľvek typu a veľkosti, triediť ich do 
priečinkov, synchronizovať, zdieľať s inými používateľmi a 
pristupovať k nim aj cez smartfón. To je však len začiatok. 

Nástroj pre tímovú spoluprácu a produktivitu 
 
◼ podporuje bezpečnú spoluprácu používateľov vďaka 

zdieľaniu súborov v uzavretom prostredí 

◼ zdieľanie súborov je možné nielen s individuálnymi 

používateľmi, ale aj so skupinami používateľov v rámci vašej 

Biznis Aktovky či s kýmkoľvek mimo nej 

◼ umožňuje ochranu zdieľaných súborov heslom a 

nastaviteľnou exspiráciou 

◼ podporuje verzionovanie súborov 

◼ umožňuje komentovať súbory a ich zmeny 

◼ funkcia tagovanie súborov (tags) výrazne sprehľadňuje ich 

triedenie a vyhľadávanie aj podľa špecifických kritérií 

 

Získate nadštandardnú bezpečnosť 
 

Napriek vysokej jednoduchosti a komfortu poskytuje 
cloud:LINK BIZNIS AKTOVKA extra vysokú bezpečnosť: 
šifrovaný prenos dát bez potreby konfigurácie VPN prístupu, 
možnosť zapnutia šifrovania súborov aj na serveri a navyše 
vaše dáta ani neopúšťajú hranice SR. 
  

Pre zdieľanie mimo uzavretej skupiny umožňuje už 
spomínanú ochranu zdieľania heslom a nastaviteľnou 
exspiráciou. Navyše podporuje aj možnosť aktivácie 
dvojfaktorovej autentifikácie používateľov. Pomôže vám tak 
splniť aj podmienky GDPR.   

https://biznis.slovanet.net/
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Vybrané používateľské fukncionality 

Vo svojej Biznis Aktovke môžete uchovávať súbory 
akéhokoľvek typu a veľkosti a triediť ich podľa potreby 
do priečinkov podobne ako na bežnom počítači. 
 
Po prípadnej úprave súboru vo svojej aplikácii a jeho 
opätovnom nahratí do Biznis Aktovky sa vytvorí nová 
verzia súboru, vďaka čomu sa môžete kedykoľvek vrátiť 
aj k predošlým verziám. 
 
Súbory môžete synchronizovať a pristupovať k nim 
kedykoľvek a kdekoľvek aj vďaka desktopovým a 
mobilným aplikáciám. 
 
Využiť môžete aj desiatky doplnkových aplikácií a 
funkcionalít pre úpravu vzhľadu, multimédiá, 
kancelárske nástroje pre zobrazovanie dokumentov, až 
po monitorovanie a bezpečnosť. 

Pokročilejšie možnosti pre náročných 

K dispozícii je aj voliteľná možnosť integrácie s 
poštovými klientmi MS Outlook a Mozilla Thunderbird. 
Vďaka tomu sa namiesto objemných príloh e-mailov po 
firme posielajú len odkazy na súbory vo vašej Biznis 
Aktovke. Výrazne sa tak šetria úložné priestory na 
serveroch aj na individuálnych počítačoch. 
Pre klientov s veľmi prísnymi požiadavkami na 
bezpečnosť je možné nasadiť riešenie Biznis Aktovky na 
vlastnej infraštruktúre (on-premise). 
 

Nasaviteľné podľa vašich predstáv 

◼ Riešenie je variabilné a nastaviteľné podľa počtu 

používateľov od malých kancelárií až po korporácie. 

◼ Administrátorský účet vám poskytne plnú kontrolu nad 

používateľmi a nastaveniami Biznis Aktovky. 

◼ S vaším logom a firemnými farbami: Prispôsobiť môžete 

názov rozhrania, uvítací slogan, farbu prostredia a vložiť 

svoje logo. 
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