---------- Persbericht---------Clevir introduceert Workspace 4.0!
Clevir introduceert enkele revolutionaire ontwikkelingen in release 4.0 van de Clevir
Workspace.

What’s new?
Compliancy dashboard
Een volledige GDPR-proof rapportage met 1 druk op de knop.
Het Clevir Compliancy dashboard geeft u volledig inzicht in risicoprofielen en kosten
over de verschillende platformen. De ontsloten applicatie krijgt van de compliancy
officer een risico index gebaseerd op de applicatie en de achterliggende databronnen.
In één oogopslag beschikt u over een totale risico-index per applicatie en gebruiker van
al uw platformen. Heeft een gebruiker een hoog risico profiel? U kunt dan extra
authenticatie eisen stellen voor deze gebruiker.

App delivery model
Beheersbaarheid is key. U wilt automatisch applicaties pushen naar gebruikers of
rollen. Verandert er iets in de toegang tot de applicatie dan kunt u dit centraal
verwerken, zelf van alle workspaces van uw klanten met 1 druk op de knop.

License Management
De Clevir Workspace detecteert wanneer applicaties gedurende langere tijd niet
gebruikt worden. Middels een workflow kan de beheerder of de manager een licentie
uitschakelen. Uiteraard wordt na het uitschakelen van de licentie het compliancy
dashboard real-time bijgewerkt. De applicatie wordt vervolgens weer toegevoegd aan
de persoonlijke appstore van de gebruiker zodat hij deze opnieuw kan aanvragen.

Collaboration Suite
Clevir introduceert in versie 4.0 ook een volledig nieuwe collaboration suite. Deze
suite bestaat uit een volledige integratie van Skype, Yammer, Sharepoint en
ClevirDrive. Met Clevir drive kunt u meerdere lokale fileservers in HTML5 ontsluiten in
de workspace.

De release voor versie 4.0 staat gepland voor november 2018.
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Noot voor de redactie
Over Clevir
In 2015 introduceerde Clevir als één van de eerste specialisten een revolutionaire
cloudwerkplek. De visie van Clevir was helder; Wij geloven in Workspaces niet in
Desktops!
De laatste jaren heeft de ver-SaaS-ing van software in rap tempo doorgezet. Dit
resulteert in een Multi platform omgeving bij uw klanten. Eindklanten geven aan dat
het lastig is om beheer en inzicht te centraliseren en zoeken een verdere integratie
tussen de verschillende SaaS en legacy platformen.
Wij leveren een high-secure Workspace en een ‘on-demand’ spin-off VDI oplossing.
Deze software wordt als SLPA geleverd en als SaaS. Clevir 365 is een secure add-on
voor Microsoft Office 365.
Onze klanten zijn MSP’s en ISV’s met als doelgroep MKB en MKB+
Meer weten over Clevir?
Neem contact met ons op via info@clevirsolutions.com, of download onze ebook’s op
www.clevirsolutions.com!

