
YOUR BUSINESS WITHIN REACH
BrilCloud هو مساحة التخزين الخاصة بك على اإلنترنت أثناء تنقلك. احتفظ بجميع بياناتك المهمة والموسيقى ومقاطع الفيديو والصور والمستندات 

في مكان واحد واستمتع بحرية الوصول إلى الملفات أينما كنت. باستخدام شبكة للتخزين عبر اإلنترنت ُتحفظ عليها البيانات في أمان، يمنحك 
BrilCloud القدرة على تخزين ملفاتك دون الحاجة إلى تثبيت مساحة تخزين إضافية على أجهزتك اإللكترونية.

BrilCloud في عونك دائًما – باستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الويب، يمكنك الوصول إلى الملفات من أي مكان في العالم يتوفر به اتصال 
باإلنترنت.  وتستطيع أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية المزودة بأي نظام تشغيل الوصول إلى BrilCloud باستخدام مستعرض ويب 

1 . )iOSو Android( أو تطبيقات أصلية

]1[ تخضع تطبيقات الهاتف الجوال لشرط التوفر. 

الميزات: : 
• إمكانية الوصول إلى ملفاتك من أي مكان

يتيح لك BrilCloud تخزين أي نوع من أنواع الملفات والمجلدات وجهات االتصال والمستندات والصور والموسيقى والتقويمات والكثير غير ذلك، 
مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت باستخدام مستعرض الويب الخاص بك.

• تحديث بياناتك باستمرار 
يحافظ BrilCloud على مزامنة جميع ملفاتك بين جميع األجهزة التي تستخدمها. فباستخدام ميزة Version Control )التحكم في اإلصدار(، 

يمكنك متابعة اإلصدارات المختلفة واالحتفاظ بها بصورة منظمة أثناء تنقلك.

• مشاركة بياناتك
يتيح لك BrilCloud مشاركة جميع الملفات مباشرًة أو عبر البريد اإللكتروني مع األشخاص الموجودين في قائمة جهات االتصال الخاصة بك. شارك 

بياناتك بأمان عن طريق االستفادة بميزة الحماية بكلمة المرور. 
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• المعاينة الفورية
ييسر BrilCloud األمور عليك بعرض صور مصغرة فورية لصورك والبث الحي عبر اإلنترنت لملفات الموسيقى والفيديو الخاصة بك. ويمكنك إنشاء قائمة 

تشغيل واالستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الفيديو الخاص بك عبر اإلنترنت دون الحاجة إلى تنزيله. وباستخدام عارض PDF، يمكنك أيًضا عرض 
مستنداتك وكتبك اإللكترونية وقراءتها من مستعرض الويب الخاص بك مباشرًة. 

   • االسترجاع
باستخدام BrilCloud، ستضمن عدم التعرض أبًدا للفقدان الَعَرضي للملفات المحذوفة. يمكنك استرجاع الملفات المحذوفة خطًا ببساطة عن طريق 

تحديدها في Trash Bin )سلة المهمالت( وإعادتها إلى أماكنها الصحيحة. 

   •  التقويمات ]مستعرض الويب فقط[ 
يتيح لك BrilCloud إدارة اجتماعاتك ومواعيدك النهائية ببضع نقرات بسيطة على األزرار.

   • معارض الصور
أصبحت مشاركة صورك أسهل من أي وقت مضى. ويتيح لك BrilCloud تحميل صورك ومشاركتها، بل وتأمينها عن طريق تعيين كلمة مرور للحماية 

وتاريخ النتهاء الصالحية. 

متطلبات النظام:

Windows Environment

إصدار نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3
Windows Vista
Windows 7 )يدعم البرنامج اإلصدارين 32 بت و64 بت(
Windows 8*

المعالج 1 جيجاهرتز على األقل

RAM ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت على األقل

الويب مستعرضات  Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet 
Explorer

Mac بيئة

*اإلصدار Mac OS X v10.6 ‘Snow Leopard’
Mac OS X v10.7 ‘Lion’
Mac OS X v10.8 واإلصدارات األحدث

المعالج )Duo 2 Core( معالج بسرعة 1 جيجا هرتز على األقل

RAM ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت على األقل

الويب مستعرضات  Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox, 
Internet Explorer


