WinZip® 17.5 levert meer controle en beveiliging en meer mogelijkheden om te
delen in de cloud
WinZip voegt nieuwe besturingselementen toe voor de beveiliging van bedrijfsinformatica,
CloudMe-ondersteuning voor de EU, betere prestaties en productiviteit
Maidenhead, UK – 9 mei 2013 – WinZip Computing, een bedrijf van Corel, lanceert WinZip® 17.5.
Hiermee bouwt het verder op zijn kracht als de toonaangevende software voor compressie, versleuteling en
delen in de cloud. WinZip 17.5 is beschikbaar als gratis update voor geregistreerde klanten van WinZip 17.
Het voegt nieuwe besturingselementen voor beheerders, betere deelmogelijkheden in de cloud met
ondersteuning voor de Europese CloudMe-service, een gestroomlijnde interface en aanzienlijk snellere
extractieprestaties toe.
De nieuwe WinZip 17.5 biedt een betere manier om bestanden te beheren, te beschermen en te delen in
de cloud, op sociale media en per e-mail. Het bevat:


Besturingselementen voor bedrijfsinformatica – De nieuwe opties voor netwerkbeheerders maken
het eenvoudig voor IT-afdelingen om het delen van bestanden te controleren en bedrijfsinformatie
te beschermen. Bedrijven kunnen hun gegevens veilig bewaren met WinZip door te beheren
welke cloud-opslag, sociale media en services om bestanden te delen medewerkers mogen
gebruiken en hierbij AES-versleuteling en wachtwoordprotocols opleggen.



Beter delen in de cloud – WinZip 17.5 is ideaal voor Europese klanten. Het voegt een directe
integratie met CloudMe toe, de Zweedse service voor cloud-opslag. Wanneer gebruikers een
verbinding hebben met Box, CloudMe, Dropbox, Google Drive en SkyDrive, kunnen ze starten
met wel 23 GB gratis cloud-opslag en ervaren hoeveel opslagruimte ze direct vanuit al hun
accounts kunnen gebruiken met WinZip.



Meer productiviteit – De bijgewerkte en gemoderniseerde UI maakt het nog eenvoudiger om de
hulpmiddelen die u nodig hebt te vinden in WinZip. Stel het cloud-opslagaccount van uw voorkeur
in voor snelle toegang. Voeg een tijdstempel toe aan watermerken om documenten beter te
beschermen, zelfs nadat ze zijn uitgepakt. WinZip 17.5 biedt meer kracht en pakt .zip- en
.zipx-bestanden nu tot vier keer sneller uit.

“WinZip 17.5 is een belangrijke update die het eenvoudiger maakt om persoonlijke en bedrijfsgegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Het biedt onze Europese klanten ook extra beveiliging, omdat
ze nu rechtstreeks verbinding kunnen maken met een cloud-opslagservice in de EU. Netwerkbeheerders
kunnen nu precies instellen hoe medewerkers toegang krijgen tot bestanden en ze beschermen en
opslaan en gebruikers krijgen een betere manier om hun bestanden veilig te houden met een toepassing
die krachtiger en gebruiksvriendelijker is geworden”, zei Patrick Nichols, President van WinZip.
“CloudMe verwelkomt de toevoeging van WinZip als een geweldige manier om onze service te gebruiken
en is blij om klanten van WinZip een sterk Europees alternatief te kunnen aanbieden voor synchronisatie
en opslag. Vanuit een neutraal land als Zweden met een traditie van integriteit en privacywetgeving, is

onze cloudservice binnen de EU belangrijk voor Europese gebruikers die belang hechten aan privacy en
een veilige oplossing willen”, zegt Mathias Ericsson, CEO van CloudMe.
Over WinZip 17.5
WinZip 17.5 is ontworpen om het delen van bestanden veilig en eenvoudig te maken. Het biedt u één
locatie waar u toegang kunt krijgen tot de bestanden die u in uw Box-, CloudMe-, Dropbox-,
Google Drive- en SkyDrive-accounts hebt opgeslagen. Met de AES-versleuteling die ook banken
gebruiken, kunt u uw bestanden veilig bewaren. Dankzij de ZIP-compressie haalt u het meeste uit uw
gratis en betalende opslagruimte en bespaart u tijd en bandbreedte. Met WinZip 17.5 kunt u ook
eenvoudig uw bestanden converteren naar de beste indelingen om ze te delen en het biedt handige
manieren om bestanden en links te verzenden per e-mail en via sociale media.
Prijzen en beschikbaarheid
De WinZip 17.5-update is beschikbaar als gratis download voor geregistreerde WinZip 17-klanten.
WinZip 17.5 is de laatste update van het WinZip-productaanbod, dat apps omvat voor alle
toonaangevende platforms, zoals Windows 8 (RT), Mac, iOS en Android, alsook de online services
ZipSend™ en ZipShare™. WinZip 17.5 is compatibel met Windows 8, en werkt ook op Windows 7,
Windows Vista en Windows XP.
WinZip 17.5 is verkrijgbaar op www.winzip.com voor de aanbevolen aankoopprijs van EUR 29,95.
WinZip 17.5 Pro is verkrijgbaar voor EUR 49,95. Er zijn licenties met volumekortingen verkrijgbaar.
Voor meer informatie over WinZip 17.5 of om een gratis proefversie te downloaden, bezoekt u
www.winzip.com.
Resources voor de media en bloggers
Om extra hulpmiddelen voor WinZip 17.5 te downloaden, waaronder materiaal voor reviewers en
afbeeldingen, bezoekt u www.corel.com/newsroom.
Neem deel aan het gesprek
Volg WinZip op Facebook via www.facebook.com/winzip. Volg onze Twitter-updates @WinZipComputing.
Over CloudMe
CloudMe AB is de Europese service voor synchronisatie en opslag. De Blue Folder synchroniseert
naadloos gegevens tussen computers en mobiele apparaten. De services wordt op dit moment gebruikt
in 229 landen en heeft zijn hoofdkantoor in Zweden. CloudMe heeft een eigen datacenter om de privacy
van zijn gebruikers te garanderen en de gegevens worden alleen in Europa opgeslagen. Er zijn clients en
apps beschikbaar voor browsers, WebDAV, Windows, Mac, Linux, iPhone, Android, GoogleTV en
Samsung SmartTV.
Over WinZip Computing
Sinds de lancering in 1991 is WinZip de toonaangevende aanbieder van technologie voor
bestandscompressie. WinZip Computing, een bedrijf van Corel is de aanbieder van WinZip®, het
populairste Zip-programma ter wereld, en andere innovaties zoals de service ZipShare™ om op sociale
media te delen, de ZipSend™-service om bestanden te verzenden en WinZip-apps voor iOS, Android en
Windows 8, en WinZip® Mac Edition. Voor meer informatie over WinZip gaat u naar www.winzip.com.
Copyright © 2013 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 dochterondernemingen. WinZip, het
WinZip-logo, ZipSend en ZipShare zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van WinZip International LLC. Alle
andere productnamen en gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen gebruikt als identificatie en
blijven exclusief eigendom van hun respectieve eigenaars.

Perscontact:
PR Manager
Daniel Donovan
daniel.donovan@corel.com
+44 (0) 1628 589850

