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Enhanced File TransferTM
(EFTTM)
Principais benefícios:
Fácil de instalar e usar

Em alguns casos, é possível estar em
pleno funcionamento em questão
de horas e não de dias. Interfaces do
administrador e do usuário final fáceis
de usar.

Várias opções de implantação
Opções locais, hospedadas em nuvem
ou totalmente gerenciadas.

Personalização e dimensionamento
Das necessidades mais simples
das pequenas empresas aos dados
fundamentais transferidos pelas
empresas mais importantes do
mundo... O EFT Server pode ser
dimensionado de acordo com suas
necessidades.

Modelo de licenciamento flexível
Não fique preso a um modelo de
licenciamento rígido; o nosso é
conveniente e flexível.

Software de confiança do Exército dos EUA e de empresas Fortune 100

Segurança de MFT em nível militar
para seus dados fundamentais
Com o software Enhanced File Transfer™ (EFT™), sua organização gerencia com
segurança as transferências de arquivos entre escritórios, clientes e parceiros
em todo o mundo. O EFT garante os mais altos níveis de conformidade com
políticas de segurança corporativas e governamentais e com normas de
privacidade, como PCI-DSS, FIPS-140-2, HIPAA e SOX. A plataforma flexível
da Globalscape permite personalizar a solução com módulos e serviços
profissionais que atendam às suas necessidades específicas.

Personalize e dimensione a plataforma EFT exatamente como
você precisa
O design do EFT o torna dimensionável. Ele tem recursos básicos perfeitos para
o pequeno empresário que precisa de um software de transferência segura de
arquivos. E, como o EFT é dimensionável, pode crescer com seus negócios. Para
grandes empresas, o EFT tem segurança de nível militar, juntamente com uma
capacidade de carga incrível. Alguns dos nossos maiores clientes transferem
milhares de arquivos por segundo usando o EFT. Assim, desde pequenas
empresas a grandes corporações, há uma configuração do EFT ideal para você.

Recursos principais:
HTTPS/SFTP(SSH)
Autenticação LDAP
Habilitado para CAC
Compatível com IPv6
Suporte total à FIPS 140-2
Exclusivo recurso de varredura de pastas
Autenticação de dois fatores
Fluxo de trabalho avançado baseado na interface do usuário
Sólida auditoria e geração de relatórios
E muito mais...And much more...
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Recursos do EFT:
Requisitos de sistema

Tecnologia nos terminais
> Cliente de transferência na Web
> Compartilhamento seguro de arquivos por e-mail
> Mobilidade empresarial

>
>
>
>

Segurança e conformidade
> DMZ Gateway
> Ato nível de segurança (FIPS 140-2, PCI, HIPAA,
Sarbanes-Oxley)
> OpenPGP (criptografia de dados estáticos)

Windows Server 2008 R2 ou superiores
Pelo menos 1 GB de RAM disponível
Banco de dados Oracle ou Microsoft SQL
MS .NET Framework 3.5 e 4 completos

Opções de implantação:

Visibilidade e governança
> Auditoria e relatório

LOCAL
Você executa e gerencia o software EFT
em seu próprio servidor interno

Integração com aplicativos corporativos
> Transferência de dados (EDI) AS2 (e outros tipos)
> Fluxo de trabalho avançado (automação eficiente)

Hospedado em nuvem
EFT hospedado em nuvem para você gerenciar
Hospedado e totalmente gerenciado
pela Globalscape
Solução hospedada gerenciada por nós –
solução sem interação

Pontos de
acesso

DMZ
Gateway
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/
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Auditoria e relatórios
Criptografia de dados
AS2 com cerficação Drummond
Cliente de transferência na Web
Mecanismo de fluxo de trabalho avançado
Módulo de alto nível de segurança
Transferência assistemáca segura
Cliente de transferência em disposivos móvei
Gateway de megadados
Sincronização e comparlhamento de
arquivos corporavos
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