
WinZip® Courier™ 4 biedt snelle en veilige Zip-bijlagen bij e-mail

En naadloze integratie met zakelijke e-mail en de ZipSend™-webservice

Maidenhead, UK – 25 juli 2012 – WinZip Computing, een bedrijf van Corel, kondigt vandaag WinZip® 

Courier™ 4.0 aan, de nieuwste versie van zijn plug-in voor e-mail die kan worden geïntegreerd met e-

mailtoepassingen en ZipSend™, de WinZip-bezorgdienst in de cloud, voor het automatisch zippen, 

beveiligen en bezorgen van bijlagen tot 2 gigabyte. WinZip Courier 4.0 is heel makkelijk in gebruik en kan 

probleemloos worden beheerd door IT-afdelingen, en bespaart bedrijven tijd en opslagruimte, terwijl 

bestanden veilig via e-mailservers of de cloud kunnen worden verzonden.  

WinZip Courier 4.0 werkt in combinatie met Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (32-bits en 64-bits) en 

webmail, waaronder Yahoo! Mail, Hotmail en Gmail, voor het zippen van bijlagen in kleinere, beter 

beheersbare pakketten die sneller en probleemloos kunnen worden bezorgd. Gebruikers kunnen 

uitgaande bestanden met vertrouwelijke informatie met een wachtwoord beveiligen via 128-bits of 256-

bits AES-versleuteling. Daarnaast worden tijdelijke bestanden door WinZip Courier 4 gewist, zodat u er 

zeker van kunt zijn dat de informatie in versleutelde bijlagen ook echt veilig is. 

Als u werkt met grote bestanden die de beperkingen voor de grootte van e-mails overschrijden, kunt u 

met WinZip Courier 4 naadloos verbinding maken met ZipSend, waardoor het voor alle gebruikers 

eenvoudig wordt om bestanden tot 2 gigabyte direct vanuit een e-mailtoepassing te verzenden, zonder 

dat ze hun werkstroom moeten wijzigen. 

WinZip Courier 4.0 is beschikbaar in 13 talen en is ideaal voor organisaties van elke omvang, van het 

midden- en kleinbedrijf tot grote multinationals. Dankzij ondersteuning voor de MSI-technologie (Microsoft 

Installer) kan WinZip Courier 4 snel via bedrijfsnetwerken worden gedistribueerd.  

Nieuw in WinZip Courier 4.0 

 Volledige 64-bits ondersteuning: WinZip Courier 4 is ontworpen voor 32-bits en 64-bits 

systemen, waaronder beide versie van Microsoft Office en Microsoft Outlook, en is de ideale 

keuze voor computeromgevingen waarin zowel oudere als nieuwere machines worden gebruikt. 

 Bestanden op de achtergrond uploaden: Als gebruikers Microsoft Outlook gebruiken om grote 

bestanden te verzenden met ZipSend, kunnen ze met WinZip Courier 4.0 het bericht verzenden 
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en gewoon doorwerken, omdat de bestanden op de achtergrond worden geüpload en het 

uitgaande bericht automatisch wordt verzonden als de upload is voltooid. 

 Snellere Zip-technologie: Dankzij de nieuwe Zip-engine biedt WinZip Courier 4 een soepele 

integratie met e-mailprocessen. Gebruikers kunnen e-mailbijlagen sneller zippen en laten 

bezorgen dan ooit.  

 Verbeterde taalondersteuning: WinZip Courier 4 is ideaal voor meertalige werkomgevingen en 

is beschikbaar in 13 talen, waaronder het Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands, 

Tsjechisch, Portugees (Brazilië), Japans, Koreaans, Russisch en Chinees (vereenvoudigd en 

traditioneel). 

“WinZip Courier 4 is de makkelijkste manier om volop te profiteren van de kracht van Zip-

bestandscompressie en -versleuteling via de persoonlijke webmail van gebruikers én via zakelijke e-

mailaccounts. Gebruikers kunnen bestanden heel makkelijk bijvoegen, beveiligen en verzenden, terwijl 

de IT-afdeling in zakelijke omgevingen geen enkele kopzorgen heeft over het beveiligen van 

vertrouwelijke informatie of het gebruik van bandbreedte,” aldus Patrick Nichols, Directeur van WinZip 

Computing. “Bedrijven vertrouwen op WinZip omdat wij producten kunnen bieden die aan hun eisen 

voldoen, zoals netwerkdistributie van de software, en toepassingen die kunnen worden gebruikt op alle 

populairste platforms en apparaten.” 

Beschikbaarheid 

WinZip Courier 4.0 is nu verkrijgbaar via www.winzip.com, waar u het programma kunt kopen of een 

gratis proefversie kunt downloaden. Licenties met volumekorting zijn tevens verkrijgbaar. Adviesprijs 

vanaf €24,99 met uitzondering van btw. 

WinZip Courier 4.0 werkt met Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (32-bits en 64-bit versies) en met 

Google Chrome, Mozilla Firefox en IE voor gebruik in combinatie met Gmail, Hotmail en Yahoo! Mail. 

Informatie over WinZip Computing 

Sinds WinZip Computing in 1991 is opgericht, heeft het zich ontwikkeld tot dé wereldwijd 

toonaangevende leverancier van technologieën op het gebied van bestandscompressie. WinZip 

Computing, een bedrijf van Corel, maakt WinZip®, het populairste compressieprogramma ter wereld, en 

andere vernieuwende producten, zoals de ZipShare™-service voor Facebook, de ZipSend™-dienst voor 

bestandsbezorging, WinZip-apps voor iOS en Android en WinZip® Mac Edition. Bezoek www.winzip.com

voor meer informatie over WinZip.  

Copyright © 2012 WinZip Computing SL. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo en het Corel-

ballonlogo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn 
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dochterondernemingen. WinZip, het WinZip-logo, Courier en ZipSend zijn handelsmerken of 

gedeponeerde handelsmerken van WinZip International LLC. Alle overige productnamen en 

gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt en blijven 

het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. 
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