Um lar seguro para
todos os seus dados.

Nextcloud é um software de sincronização e compartilhamento de arquivo de código
aberto para todos, desde usuários que operam o Nextcloud na privacidade de sua
própria casa, até grandes empresas e corporações.
Fornece uma sincronização de arquivos com criptografia segura e protegida,
compatível e solução de compartilhamento em servidores que você controla.

Utilização

Você pode compartilhar um ou mais arquivos e pastas em seu computador e
sincronizá-los com seu servidor Nextcloud.
Coloque os arquivos em seus diretórios compartilhados locais e esses arquivos serão
sincronizados imediatamente com o servidor e outros dispositivos usando o
Nextcloud Desktop Sync Client, aplicativo Android ou aplicativo iOS.

Uma interface eficiente e fácil de usar é uma das principais coisas que diferencia o
Nextcloud da concorrência.
O objetivo é permitir que os usuários realizem o trabalho com o mínimo de esforço,
tornando óbvio como realizar tarefas e reduzindo o número de etapas necessárias
para isso.

Quem usa o Nextcloud?

Qualquer pessoa que precise acessar e compartilhar dados com segurança com
colegas, clientes ou parceiros. Os clientes estão em finanças, governo, educação,
construção, jurídico, TI, varejo, saúde e muito mais.

NextCloud Arquivos

O Nextcloud Arquivos oferece uma plataforma de sincronização e acesso universal a
arquivos no local com poderosos recursos de colaboração e interfaces de desktop,
mobile e web.

Chamadas, chat e reuniões na web

O Nextcloud Talk oferece conferência de áudio / vídeo privada no local e chat de texto
por meio de navegador e interfaces móveis com compartilhamento de tela integrado e
integração SIP.

Contatos, Calendario e E-mail

Nextcloud Groupware integra Calendário, Contatos, Correio e outros recursos de
produtividade para ajudar as equipes a realizar seu trabalho de forma mais rápida e
fácil.

Nextcloud Talk

Compartilhamento de tela, reuniões online e webconferência sem vazamento de
dados.

Arquivos

Graças ao Nextcloud, seus funcionários têm fácil acesso aos seus arquivos, fotos e
documentos para trabalhar e podem compartilhar e colaborar com membros da
equipe, clientes e parceiros. E a TI sabe que ninguém além daqueles com quem
compartilhou tem acesso a esses arquivos.

