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Alternativ för Fildelning

Samerbetsverktyg 
av olika typer

Publika molntjänster 
för backup och 
fildelning

Fokus på konsument-
marknaden och publika 

molntjänster

Fokus på konsument-
marknaden och publika 

molntjänster
Kräver att alla filer 

migreras till proprietär 
lagring och att alla 

användare ändrar sitt 
sätt att jobba på

Kräver att alla filer 
migreras till proprietär 

lagring och att alla 
användare ändrar sitt 

sätt att jobba på

Enkel fildelning
à la 1990. Mycket 
“rörmokeri” och 

“döda” filer

Enkel fildelning
à la 1990. Mycket 
“rörmokeri” och 

“döda” filer



© Novell, Inc.  All rights reserved.3

Modernt Arbetssätt
Enkelt, Individuellt, Socialt, Mobilt

Vad Organisationer Behöver ...

Krav på Säkerhet och Kontroll
Regelefterlevnad, Lokal driftsättning

Ny Funktionalitet
i Befintligt 
Gränssnitt
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Forrester 2010: endast 8% 
av organisationer planerar

att använda molntjänster för 
lagring – 3% Idag

Novell® Filr

Novell Filr gör det möjligt för IT att leverera nya 

fildelningstjänster till användarnas populära enheter, och 

samtidigt behålla kontrollen över organisationens information.

+ Drift
Säkerhet
Kontroll

Enkelt, Socialt,
Mobilt
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Novell® Filr – Fågelperspektiv 
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Utnyttja befintliga 
lagringsresurser ...

… med Novell Filr som
ett mellanlager ...

… för att tillhandahålla nya 
fildelningstänster och mobil 
åtkomst

Filr
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Novell® Filr – Funktionalitet 

Filr klienter och servrar
gör det möjligt att:
• Arbeta med filer lokalt med kontinuerlig backup

• Komma åt filer från enheter som iPad och smarta telefoner

• Dela länkar till filer istället för att skicka bilagor med e-post

• Dela filer och mappar både internt och externt

• Styra all fildelning genom admin-definierade policies

• Enkelt dela fillänkar på Twitter och Facebook

• Söka efter filer oavsett var de lagras

• Få notifieringar när filer uppdateras eller skapas

• Komma åt tidigare versioner av file

• Återställa filer som raderats av misstag

Åtkomst

Dela

Söka



Filr Windows 7 Miljö



Filr Android App
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Filr Android App
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Filr Android App
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Vad Krävs av er Plattform?

• Paketerad som en virtuell appliance (VMware)

• Fungerar med eDirectory™, MS AD, OpenLDAP

• Inga schema utökningar eller serveragenter

• Fungerar med NetWare®, Open Enterprise Server, 
Windows servrar (CIFS eller NCP)

• Fungerar även med standard NAS enheter

• Windows 7, Web, Android och iOS klienter

Enkelt införande oavsett miljö!
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Novell® Filr – Tidsplan 

• Early Adopter Release 2011/2012
– Begränsad funktionalitet

– Erhålla feedback från utvalda kunder och partners

• Version 1 våren 2012!
– Anpassad främst för organisationer med en lokation samt

1 000 användare maximalt

• Version 2 hösten 2012
– Stöd för flera lokationer, MAC klienter, kommunikation mellan

företag som använder Novell Filr



Frågor …



801.861.7000 (Worldwide)
800.452.1267 (Toll-free)

Corporate Headquarters
1800 South, Novell Place
Provo, Utah 84606

Join us on:
www.novell.com
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