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Functionaliteiten 
van

ownCloud is een goed voorbeeld van een veilige 
en flexibele private cloudoplossing, voor het 
synchroniseren en delen van bestanden via de 
cloud. Alle bestanden binnen de organisatie zijn 
beschikbaar vanaf elke locatie en via elke device 
(PC, laptop, tablet en smartphone). Ook is het 
mogelijk bestanden te traceren en met wie deze 
gedeeld zijn, ownCloud kan zelfs meedraaien in het 
auto provisioning systeem.

Met ownCloud is het mogelijk de software op een 
eigen privé server te laten draaien, of op servers die 
draaien in Nederlandse ISO-27001 gecertificeerde 
datacentra. Hierdoor heb je controle over de privacy 
van jouw vertrouwelijke bestanden, de bestanden 
en de cloud oplossing vallen onder de Nederlandse 
wetgeving. 

Ook is het mogelijk de software te integreren binnen 
de huidige interne infrastructuur. 

Jouw bestanden in de cloud
Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere vormen 
aan. Belangrijk daarbij is dat alle medewerkers “altijd en overal” kunnen beschikken over 
bestanden en bedrijfsdata. Ook wil je op eenvoudige wijze bestanden kunnen delen en er zeker 
van zijn dat jouw bestanden veilig, privé en gebackupped zijn.

Opslaan en delen 
in de cloud 

PC, tablet en 
smartphone

Nederlandse 
datacentra



Functionaliteiten 
vande cloud

Koppel jouw agenda aan iedere gewenste 
device en beheer je eigen agenda. Ook 
is het mogelijk om jouw agenda en 
taakbeheer te delen met collega’s en visa 
versa. Hierdoor heb je altijd en overal 
toegang tot alle agenda’s. 

ownCloud synchroniseert automatisch  
lokale bestanden in de cloud. Het bestand 
in de lokale sync map  is dan direct 
zichtbaar op alle aangesloten devices. 

Via de ‘admin interface’ kun je 
gebruikers toevoegen, gegevens
wijzigen of verwijderen. Een koppeling met 
LDAP en Active Directory is mogelijk.
Stel ‘twofactor authentication’ in als extra 
inlog-beveiliging. 

Heeft iemand een gedeeld bestand 
gewijzigd dat niet de bedoeling was of heb 
je per ongeluk een bestand verwijderd? Met 
versiebeheer (back-ups) houdt ownCloud 
automatisch de verschillende versies van de 
bestanden bij. Bestanden kun je eenvoudig 
terughalen. 

Agenda & takenGebruikersbeheer

Drag & Drop

Synchroniseren

Encryptie

Versiebeheer & backup

Zet bestanden in de cloud, door de 
webbrowser te openen en het bestand met 
de drag & drop feature naar ownCloud te 
slepen. Het bestand is direct beschikbaar 
via elke gewenste device.

Door encryptie aan te zetten worden 
bestanden automatisch geëncrypted (extra 
beveiligd). Met behulp van een SSL-
certificaat beveilig je ook de verbinding met 
de ownCloud-server.

ownCloud



Public cloud
Gebruiker kiest zelf een dienst om bestanden te delen zonder 
ICT beheerder.

Jouw bestanden worden 
encrypted opgeslagen op 
Nederlandse servers. 

Backup Netaffairs 
datacenter #2

Netaffairs kan uw data, 
backups en de  ownCloud 
software beheren en 
monitoren.

Private cloud

Onbekend waar jouw data staat
Onbekend wie hier toegang toe heeft
Geen backup
Geen encrypte bestanden
Geen controle over shares

datacenter
Foto’s, video’s en documenten



Binnen de overheid is er een grote behoefte aan een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing 
voor het beheren van bestanden in de cloud. Netaffairs heeft al ervaring met de integratie van ownCloud 
binnen de overheidssector. Behoud van controle over privacy gevoelige data, data-opslag op beveiligde 
Nederlandse servers en de meerdere gebruikersniveaus, zijn kenmerkende eisen voor het werken in de 
cloud binnen de overheid.

ownCloud voldoet aan deze eisen en maakt de onderlinge samenwerking binnen de organisatie 
gemakkelijker.

GMT*

Documentatie bereikbaar
via elke locatie en op elke 
device. Zo kun je eigen 
bestanden en die van collega’s 
eenvoudig met elkaar delen.

Medewerkers

Altijd je bestanden veilig in 
de cloud en benaderbaar 
wanneer jij dat wilt. Foutje 
gemaakt? Zet eenvoudig een 
eerdere versie van het bestand 
terug.

IT specialisten

De beste controle 
en beheersbaarheid 
van bestanden en 
documentstromen via één 
centraal systeem dat veilig, 
snel en bewezen is.

ownCloud binnen de overheid

* gemeentelijk management team

• Zet werk online en deel 
het met alle medewerkers 
(eventueel tijdelijk)

• Werk online aan 
documenten (.ODF) en 
houd revisies bij

• Medewerkers kunnen ook 
werk met jou delen

• Agenda, taken en contacten 
beheren

• Deel bestanden met andere 
managers

• Archiveer bestanden op 
een centrale locatie

• Bestanden (Word, PDF, 
MP3, etc.) opslaan in de 
cloud

• Bereikbaar via je 
webbrowser, tablet of 
smartphone

• Eenvoudig met andere 
collega’s delen (met een 
wachtwoord of tijdslimiet)

• Agenda, taken en contacten 
beheren

• Altijd een backup van 
bestanden in de cloud

• Active directory en LDAP 
integratie

• File firewall

• Encryptie op bestandniveau

• ISO27001 gecertificeerde 
datacentra in NL

• Uitgebreide logging van 
bestand bewegingen

• SAML authenticatie

• Provisioning API

• Two-factor authentication

• File anti-virus

Businesscase:



De waterschappen Reest en Wieden, Rijn 
en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen 
en Zuiderzeeland werken samen in het 
samenwerkingsverband Waterkracht. Ze 
zochten naar een cloud oplossing met 
hoge beschikbaarheid, snelheid en forse 
beveiliging. Dit is cruciaal, omdat dagelijks 
vele medewerkers binnen Waterkracht 
gebruik maken van interne bestanden, 
die via verschillende ingangen (zoals 
browsers, maar ook mobiele applicaties) 
bereikbaar moeten zijn. 

Vijf waterschappen 
kiezen

Door gebruik te maken van 
ownCloud en de service van 
Netaffairs, hebben wij er vertrouwen 
in dat we onze data in een veilige 
omgeving opslaan, bewerken en 
delen.

- Bert Ludikhuize, namens het 
samenwerkingsverband Waterkracht

ownCloud



Implementeer ownCloud binnen jouw organisatie
www.netaffairs.nl 

Aan de slag!

Test ownCloud zelf 
met een gratis demo 

van 30 dagen.

Implementeer 
ownCloud binnen 
jouw organisatie.

Start een 
verkenningsfase

met een cloud consult

Nederlandstalige 
supportmedewerkers.

Meer info?
023 - 554 67 89

info@netaffairs.nl
www.netaffairs.nl

Hulswitweg 14
2031 BG Haarlem

ownCloud
Altijd en overal 

beschikbaar

https://www.netaffairs.nl/owncloud/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=owncloudindeoverheid

