Data Shares en Data Overdracht

Data Shares
Per klant worden er 2 netwerkstations ingesteld voor bedrijfsdata, daarnaast heeft elke gebruiker zijn
eigen persoonlijke map (gekoppeld op de P: schijf).
De 2 netwerkstations voor de bedrijfsdata zijn Algemeen (S:) en Data (T:), beide stations moeten eerst
expliciet worden toegekend aan gebruikers via het Self Service Portal voordat ze gekoppeld worden
bij de gebruikers.

Algemeen (S:) - unmanaged
De Algemeen schijf is een zogenaamde unmanaged schijf, iedereen met toegang tot deze schijf kan
alle bestanden en mappen inzien, bewerken e.d. Op deze schijf worden ook geen andere rechten
ingesteld, dit is de map die elk bedrijf gebruikt voor tijdelijk uitwisselingen, algemene zaken zoals een
logo enz. De rechten op deze map worden geregeld in het Self Service Portal,
Ga hiervoor naar groepen en dan naar "Drive : Algemeen (Unmanaged)" en selecteer de gebruikers
die toegang tot deze schijf moeten hebben.

Data (T:) - managed
De Data schijf is een Managed map. Deze schijf moet eerst gekoppeld worden via het Self Service
Portal. Ga naar groepen en dan naar "Drive : Data (Managed)". Bij het inloggen zal de gebruiker nu de
T: schijf worden gekoppeld. Echter zal de gebruiker verder nog geen mappen kunnen inzien. De
rechten op de verdere mappen zullen eerst ingesteld moeten worden.
Elke (hoofd)map op de data schijf moet via het SSP worden aangemaakt en met rechten worden
ingesteld. Als er geen rechten worden toegekend is er geen toegang tot een map, de rechten die
toegekend kunnen worden zijn "Lezen" en "Lezen & Schrijven".
Indien gewenst dan kunnen er ook submappen worden aangemaakt met uitgebreide rechten dan de
hoofdmap. Denk er wel aan dat als iemand geen rechten op de hoofdmap heeft hij geen toegang kan
krijgen tot een submap waar wel toegang op gegeven is.
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Map toevoegen en rechten instellen
Login op het Self Service Portal.
Ga naar de klant waarvoor de map aangemaakt dient te worden. Open de pagina Gedeelde Mappen,
en klik bovenaan op “+ Gedeelde Map toevoegen”.

Vul een naam in en klik daarna op “Aanmaken”. Er wordt nu een hoofdmap aangemaakt op de Data
share. Klik op de nieuw aangemaakte map. In dit voorbeeld is er een map ICT aangemaakt.
Er kan nu toegang worden toegekend aan individuele gebruikers, daarna op opslaan drukken en de
gebruikers krijgen toegang tot deze map na af en aanmelden.
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Data Overdracht
Bij migratie naar deze werkomgeving moet er vaak ook data gemigreerd worden. Als er geen
mogelijkheid is om direct data te kopiëren vanaf de oude omgeving naar de nieuwe omgeving dan kan
Ekco tijdelijk (periode van maximaal 2 weken) een FTP account aanmaken. Ekco heeft een FTP server
draaien welke versleuteling vereist en wordt beperkt op IP toegang. Hiermee kunt u direct verbinden
op eerder beschreven mappen verbinden.
Het is dus zaak eerst de nieuwe mappen aan te maken en in te richten. Dan kan daarna de data direct
in de juiste mappen geplaatst worden.
Voor het aanmaken van een FTP-S account zijn een aantal gegevens benodigd, deze kunnen
aangeleverd worden bij de helpdesk, dan kan de helpdesk dit in orde maken:
 Voor welke klant moet het FTP-S account opgezet worden?
 Vanaf welk IP wordt er verbinding gemaakt met de FTP-S server?
 Vanaf welke datum is de toegang nodig?
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