Veilig documenten uitwisselen

Via EP&C SafeDocs
v

Octrooien

Modellen

Intellectueel Eigendom verdient bescherming tot in detail

Werkruimte delen met EP&C

WISSEL DOCUMENTEN VEILIG UIT VIA ONS PLATFORM SAFEDOCS

Stap 1
U ontvangt van ons een e-mail met daarin de link naar de
gedeelde werkmap.

Geheimhouding is cruciaal in de aanloop naar bescherming van uw Intellectueel Eigendom.
We laten niets aan het toeval over in het proces van bescherming van uw uitvinding en de
voorbereiding daarvan. Maar ook daarna wilt u er zeker van zijn dat uw documenten goed
beveiligd zijn. Uw belangen verdienen de best mogelijke beveiliging.

Stap 2
Separaat sturen we u, via fax, smartphone of telefonisch,
het wachtwoord waarmee u in kunt loggen op ons veilige
platform.

Om die reden hebben we SafeDocs ontwikkeld. Hiermee kunt u via een beveiligde omgeving met ons
communiceren. Want soms zijn documenten te waardevol om via de reguliere maar kwetsbare e-mailkanalen te verzenden. We leggen graag uit hoe SafeDocs veiligheid combineert met goed en efficiënt communiceren. In enkele eenvoudige stappen.

Stap 3
Open de link en voer het wachtwoord in.

Stap 4
U bevindt zich nu in de gedeelde werkmap.

Bestanden ontvangen van EP&C
Stap 1

Downloaden

Uploaden

U ontvangt van ons een e-mail met downloadlink.

U kunt uit deze map individuele bestanden downloaden

U kunt zelf bestanden naar SafeDocs uploaden via de

door op de titel van het betreffende bestand te klikken.

uploadbutton. Als u hierop klikt, opent u het

U kunt ook meerdere bestanden in één keer downloaden.

verkennerscherm waarmee u het bestand op uw

Stap 2

Vink dan de box aan op het icoontje van de bestanden

computer kunt selecteren. Bestanden die u wilt uploaden

Separaat sturen we u, via fax, smartphone of telefonisch,

die u wilt downloaden. Kies vervolgens voor de

mogen maximaal 500 MB groot zijn.

het wachtwoord waarmee u in kunt loggen op ons veilige

downloadbutton of voor de tekst downloaden.

platform.

U ontvangt een zipbestand met daarin de door u

U kunt het bestand niet meer aanpassen nadat u het

geselecteerde bestanden.

geüpload heeft. Als u toch nog wijzigingen wilt
aanbrengen dan doet u dat in uw originele bestand.
Vervolgens uploadt u het aangepaste bestand opnieuw in
SafeDocs.

Stap 3
Open de link en voer het wachtwoord in.
MAXIMAAL 500 MB

Stap 4
Vervolgens kunt u via de downloadbutton het bestand
downloaden.

Bestanden versturen naar EP&C
Let op: de gedeelde werkmap is voor een

Let op: het bestand is een beperkte periode beschikbaar in SafeDocs.
De e-mail met de downloadlink geeft aan tot welke datum het bestand beschikbaar is.

Wilt u bestanden delen met EP&C via SafeDocs en heeft

beperkte periode toegankelijk. De e-mail met

u nog geen toegang? Neem dan contact op met uw

daarin de link naar de gedeelde werkmap geeft

contactpersoon bij EP&C. Deze zal dan een account voor

aan tot welke datum de gedeelde werkruimte

u aanmaken.

toegankelijk is.

Maximaal rendement uit
uw Intellectueel Eigendom
EP&C regelt uw Intellectueel Eigendom tot in het kleinste
detail. Als onafhankelijk internationaal erkend expert stellen
we uw zakelijke belangen altijd centraal.
Het aanbieden van een veilig en professioneel platform
voor communicatie is daar een voorbeeld van.
It’s our business to put your business first.
Vragen over SafeDocs?
Voor vragen over het gebruik van SafeDocs kunt u altijd
terecht bij uw contactpersoon bij EP&C.
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