
DIGITAL SAFE
Help the world protect its data

Co tydzień słyszymy o kolejnym hackowaniu 
danych, naruszeniu, wycieku. Widzimy, że 
kosztowne operacyjne zabezpieczenia nie 
zapobiegają wyciekom danych 
biznesowych. Migracja w chmurę 
przynosi natomiast kolejne wyzwania.

Tradycyjny model:
Czasochłonny, trudny, wymaga wysiłku i umiejętności technicznych 

Specfile:
Szybko, prosto, 
jednym kliknięciem

Wyciek danych ze znanej 
kancelarii prawnej

Duży wyciek danychze szpitala. To może się powtórzyć!
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Zabezpieczenie bieżących dokumentów, umów, 
ustaleń  i dokumentacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa na laptopach pracowników 
podróżujących, dla przedstawicieli 
i reprezentantów firm

Komunikacja (przekazywanie pism i dokumentów) 
do zarządu i RN w zakresie informacji uznawanej 
za niejawną, stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa

Zabezpieczenie bieżących dokumentów od 
kontrahentów, księgowych, finansowych, 
pracowniczych, na laptopach, zwłaszcza osób 
funkcyjnych przebywających poza obszarem 
siedzib firmy oraz wymiana takich dokumentów 
przez internet

Zabezpieczenie dokumentów na komputerach 
o treści uznawanej za niejawną

Raportowanie informacji między kierownikami 
prac w odległych filiach lub w terenie, a kadrą 
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W ogólności oprogramowanie zabezpieczajace bieżące dokumenty potrzebne jest każdej 
osobie funkcyjnej w firmie. Szyfrowanie takich zbiorów na komputerze lub laptopie jest 
niezwykle skutecznym sposobem ich ochrony przed hakerami i niepowołanym dostępem 
i pozwala również na ich bezpieczne przekazywanie poprzez internet, pozwalając chronić 
tajemnice każdego przedsiębiorstwa. 

Poniżej lista przykładów zastosowania Specfile:

zarządzającą, przez internet, w zakresie 
wydarzeń niejawnych, nie udostępnianych 
publicznie.

Zabezpieczenie pism procesowych oraz 
informacji osobowych i adresowych, na 
komputerach i laptopach, także dla 
prawników delegowanych do prowadzenia 
pracowniczych spraw sądowych i sporów 
z kontrahentami

Zabezpieczanie, patentów, planów 
i know-how firmy oraz ich archiwizacja
 i komunikacja w zespołach projektowych

Zabezpieczanie dokumentów i danych 
obciążających klientów prawników

Zabezpieczanie wyników badań pacjentów 
i ich kart w przychodniach i szpitalach

Zabezpieczanie prac studentów, prac 
doktoranckich, artykułów naukowych 
i dziennikarskich



BEZPIECZNE DANE
W CHMURZE

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH DLA ZESPOŁÓW

BEZPIECZNE DANE
NA KOMPUTERACH
I LAPTOPACH

BEZPIECZNA
KOMUNIKACJA

I WSPÓŁDZIELENIE
DANYCH

BEZPIECZNE
URZĄDZENIA,
DYSKI I PENDRIVE



Mamy 20 lat doświadczenia w rozwiązaniach internetowych. 
Stworzyliśmy:

Zaloguj się i pobierz darmową wersję 

Nasi klienci doceniają nasz profesjonalizm 
i łatwość z jaką możemy przesyłać dokumenty

Bezpieczeństwo danych moich klientów jest 
najważniejsze, ponieważ nie chcę stać się ofiarą 
kolejnego wycieku danych


