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Enkelt och säkert

ACE är en klientprogramvara som enklelt och säkert laddar upp, automatiskt eller 
manuellt, filer som användaren vill ha i MicroWeb eller på annat sätt överföra till 
MicroData. Användaren kan direkt verifiera vilka filer som laddas upp till systemet 
på en webbsida, samt skriva ut detaljerad statistikrapport. Tjänsten övervakas 
automatiskt kontinuerligt och skickar ut larm via sms eller e-post när något är fel. 

Fördelar med ACE

+ Automatiska filöverföringar

+ Hög säkerhet 

+ Statistik över filöverföringar 

+ Lätt att komma igång 

+ Lätt att använda

+ Användaren slipper manuell 
konfigurering och överföring med
till exempel ftp-program

Pålitlig filöverföring

Tjänsten installeras på en server som 
sedan övervakar en eller flera kataloger. 
När tjänsten upptäcker nya filer i de 
övervakade katalogerna skickas dessa 
automatiskt. Du kan även skicka filer 
manuellt genom utforskaren. 

Tjänsten är intelligent och försöker själv 
reparera felaktiga överföringar. När något 
går fel får du e-post eller SMS om att en 
filöverföring misslyckas eller att din ACE 
inte längre kan nå MicroData. Filer som 
skickats med ACE kan enkelt verifieras 
genom att öppna en webbsida med 
statistik. Både din konfigurationsfil för 
tjänsten samt senaste versionen av 
klientprogramvaran finns att ladda ner via 
denna webbsida om du vill flytta eller 
ominstallera ACE.

”Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och 

arkivering gör vardagen oändligt mycket enklare.” 

Kommunen xxx 

Automatic Compression & Encryption
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Säkerhet

Den driftövervakning och driftsäkerhet som ACE medför innebär grunden till 
ett säkert filflöde med minimala avbrott. Tjänsten skickar dessutom all data 
krypterat HTTPS i delar som verifieras var för sig och sätts sedan ihop för att 
ytterligare verifieras en gång till. Programmets konfigurationsfil är också kryp-
terad för att förhindra att användaruppgifter till tjänsten sprids. Genom att 
ACE installeras som en tjänst i Windows, förhindras obehöriga användare att 
stoppa eller förändra tjänstens status.  Du behöver inte ens vara inloggad på 
servern för att ACE skall fungera.

Spar pengar

För att komma igång med tjänsten krävs i princip ingen handpåläggning, vare 
sig med någon krånglig installation eller manuella filöverföringar med FTP. 
Genom att ACE använder sig av HTTPS krävs heller inga ändringar i exem-
pelvis brandväggar. Du slipper därför dyra integrationer och kontinuerlig 
driftövervakning genom att använda tjänsten.
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Funktioner

- Använder HTTPS protokollet
- Klientprogrammvara körs som tjänst på datorn
- Grafiskt användaravsnitt för konfiguration av tjänsten
- Inställningar via krypterad konfigurationsfil
- Larm kan fås via e-post och sms eller via gränssnitt
- Åtkomst av statistik, progrmvara, manual och konfigurationsfil via 
webbsida
- Möjlighet att få rapport i PDF-format
- Integrerad med ”Skicka till” i Windows
- Övervakar en eller flera kataloger
- Både automatisk och manuell skickning av filer
- Automatisk felhantering  


