
 

 

Dagelijks wisselen medewerkers grote 

hoeveelheden bestanden uit met collega’s, 

klanten en andere relaties. Hiervoor 

worden veelal diensten als WeTransfer, 

Google Drive of Dropbox gebruikt die het 

risico met zich meebrengen dat gegevens 

zichtbaar worden voor onbevoegden.  

 

Veilig bestanden versturen met Secure 

Data Locker 

Met Secure Data Locker deelt u bestanden en 

vertrouwelijke informatie zeer eenvoudig. 

Daarnaast ondertekent en verstuurt u 

documenten geheel rechtsgeldig. Secure 

Data Locker is naast zeer gebruiksvriendelijk 

ook uitermate veilig. Hiermee biedt Secure 

Data Locker de beste oplossing voor het 

zakelijk versturen van bestanden. 

Secure Data Locker stelt uw medewerkers in 

staat om veilig bestanden uit te wisselen met 

collega’s, leveranciers, partners en klanten. 

Het laat uw medewerkers gecontroleerd 

documenten delen en integreert met Microsoft 

Outlook voor het eenvoudig versturen van 

grote bijlagen. Secure Data Locker controleert 

bestanden op malware, biedt sterke 

authenticatie en ondersteunt het digitaal 

ondertekenen van documenten 

 

De voornaamste kenmerken van Secure 

Data Locker zijn: 

• Biedt een platform voor 
bestandsuitwisseling speciaal ontwikkeld 
voor de Nederlandse markt; 

• Is geschikt voor het delen van bestanden 
tot 10 gigabyte en slaat deze veilig en 
versleuteld op; 

• Integreert met Microsoft Active Directory 
(ADFS) en Microsoft Outlook en beschikt 
over een API; 

• Biedt geïntegreerde beveiligingsfuncties 
die op specifieke situaties kunnen worden 
afgestemd. 

 

De voornaamste voordelen van Secure 

Data Locker zijn: 

• Uw medewerkers kunnen veilig 
bestanden delen met collega’s, 
leveranciers, partners of klanten; 

• Uw medewerkers worden niet verleid tot 
het gebruik van eigen oplossingen of 
onveilige trucs; 

• Uw organisatie stimuleert veilige 
uitwisseling van bestanden dankzij 
maximaal gebruiksgemak; 

• Uw organisatie is beter beschermd tegen 
het onderscheppen van vertrouwelijke 
documenten 

 

Schakel nu over 

Conclusion Digital Resilience biedt u de 

mogelijkheid om direct gebruik te maken van 

Secure Data Locker. Kijk op 

https://sdl.conclusion.nl/ 
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Veilige (grote) bestandsuitwisseling 

Vanuit uw eigen branded omgeving 

Zeer geschikt voor uitwisseling met uw 

klanten 
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