
Contextuele, intelligente 
foutcorrectie voordat je op 
verzenden drukt
Een klein foutje kan al leiden tot onbedoeld 
dataverlies. Wij krijgen er ook de rillingen van. 
Zivver past door machine learning aangedreven 
bedrijfsregels toe om potentiële fouten op te 
sporen, zoals een onjuiste ontvanger of bijlage. 
Dit gebeurt op het moment dat berichten 
worden opgesteld en voordat bestanden 
worden verzonden. 

Trek je bericht in, ontspan  
en verzend opnieuw
Heb je die spreadsheet naar de verkeerde 
Anneke verzonden? Geen probleem. Met de 
functie toegang intrekken van Zivver kun je 
de toegang tot e-mails en bestanden op elk 
moment direct en definitief beperken. 

Compromisloze veiligheid 
Wanneer je een bestand via e-mail  
verstuurt, past Zivver op intelligente wijze het 
beveiligingsniveau van de overdracht aan op 
basis van de gevoeligheid van je bijlage, de 
inhoud van je e-mail en de beveiligingsniveaus 
van de ontvanger. 

Meervoudige verificatie zorgt ervoor dat alleen 
de beoogde ontvanger toegang heeft tot de 
bestanden en berichten. Bovendien kunnen 
werknemers dankzij vervalcontroles de  
controle behouden over bestanden  
zodra ze zijn ontvangen. 

Eenvoudig bestanden delen

Het is nog niet zo makkelijk om een eenvoudige 
manier te vinden om gevoelige documenten 
veilig te delen. Maar met Zivver Secure File 
Transfer kunnen gevoelige gegevens en zeer 
grote bestanden veilig worden verzonden via je 
bestaande e-mailclient.

Of het nu gaat om een presentatie van 30 GB 
of een gegevensbestand van 5 TB: je kunt het 

eenvoudig als bijlage bij je e-mail (in Gmail, 
M365 of Outlook) voegen en veilig naar een 
of meerdere mensen verzenden zonder dat de 
opslagcapaciteit van de mailbox van de afzender 
of de ontvanger hieronder lijdt. 

Je hoeft niet langer aan de slag met onhandige 
sites voor bestandsoverdracht en kunt bestanden 
nu gewoon eenvoudig én veilig verzenden. 

http://www.zivver.com


Bewijs van aflevering
Het draait allemaal om de details. Elke e-mail 
en elk bestand kan worden verzonden met een 
geregistreerd, geverifieerd bewijs van aflevering. 
Bovendien zijn gedetailleerde logs gemakkelijk 
toegankelijk vanuit elke beveiligde e-mail in een 
gebruiksvriendelijk formaat - en je kunt zelfs zien 
of je ontvanger de bijlage heeft geopend. 

Geen sleutels, geen toegang
Onze “geen sleutels, geen toegang”-
architectuur biedt ongeëvenaarde encryptie, 
waardoor de beveiliging beter wordt nageleefd 
en gegevens worden beschermd van verzender 
tot ontvanger.

Ook eenvoudig voor ontvangers
Hoewel sommige ontvangers meer belang aan 
veiligheid hechten dan anderen, wil iedereen 
zonder problemen toegang hebben tot hun 
documenten. Met Zivver hoef je geen account 
aan te maken of software te downloaden om 
een beveiligde e-mail te openen - ontvangers 
klikken gewoon op de link en voeren de code 
in die naar hun telefoon of e-mail is gestuurd. 
Versnel digitale transformatie en garandeer 
compliance zonder je ontvangers te  
frustreren of te verwarren. 

Corporate branding
Werk met je eigen bedrijfsidentiteit om klanten, 
patiënten of cliënten ervan te verzekeren dat 
hun gevoelige bestanden afkomstig zijn van een 
legitieme en veilige bron.

Tweezijdige, veilige overdracht
Met Zivver geïntegreerd op je website kunnen 
je klanten, patiënten of cliënten proactief, veilig 
en gemakkelijk gevoelige bestanden naar je 
organisatie sturen.

Bewijs van aflevering
Met Zivver kunnen je bestanden worden gedeeld 
met een geregistreerd en geverifieerd bewijs 
van aflevering. Bovendien heb je gemakkelijk 
toegang tot de logs van elk veilig verzonden item, 
weergegeven in een gebruiksvriendelijk formaat.
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Veilig bestanden 
delen met  
Zivver Secure 
File Transfer

Veilig versturen van 
bestanden tot 5 TB

Voorkom het incorrect 
versturen van bestanden

Complete controle 
over jouw bestanden


