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Wide Area File ServicesTM
(WAFSTM)
Principais benefícios:
Transparência para os usuários

Quando implantado, os
compartilhamentos de arquivos
WAFS têm a mesma aparência de um
compartilhamento normal do Windows.
Assim, os usuários não precisam
aprender um novo método de acesso a
arquivos.

Impacto mínimo para TI
Depois de configurado, o WAFS se
comporta como qualquer outro
armazenamento compartilhado de
arquivos. Os administradores de TI
não precisam controlar a segurança ou
gerenciar o armazenamento de maneira
independente.

Acesse e compartilhe arquivos imediatamente entre vários
escritórios em todo o mundo

Colaboração no trabalho para
empresas multinacionais
Conforme o ambiente de trabalho torna-se cada vez mais distribuído, as
empresas precisam colaborar em tempo real com colegas e parceiros distantes
em grandes documentos essenciais. Pessoas em vários locais precisam
trabalhar nas mesmas planilhas, projetos CAD ou imagens de ressonância
magnética, sem a frustração de um sistema lento, atrasos onerosos, erros de
consistência ou problemas com versões.

A solução Wide Area File Services (WAFS)
Com o WAFS da Globalscape®, as distâncias e os tamanhos dos arquivos não
são mais um problema, pois os usuários finais de vários escritórios podem
acessar e compartilhar arquivos por meio de uma rede remota com velocidade
de rede local. A replicação dos arquivos garante que os mesmos arquivos
existam em todos os locais, enquanto o bloqueio de arquivos em tempo real
impede que os usuários substituam os arquivos em uso.

Recursos do WAFS:
>
>
>
>
>
>

Bloqueio, liberação e replicação de arquivos em tempo real
Colaboração com o Revit®
Histórico completo de revisão de arquivos
Filtros de arquivos
Gerenciamento do sistema em nível de agente e caixa-forte
Informações do sistema em tempo real

Recursos principais:
>
>
>
>
>

Totalmente compatível com UTF-8
Diferenciação em nível de bytes
Bloqueio nativo de arquivos
Replicação simultânea em vários locais
Segue as permissões de arquivos da Lista de Controle de Acesso
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Opções de implantação
>
>

Replicação unidirecional de arquivos que fornece espelhamento/backup em um único local
Replicação multidirecional de arquivos que sincroniza os arquivos entre vários locais

Servidor
> Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012
> Processador com dois ou quatro núcleos
Memória e disco rígido
> Para a caixa-forte: 1 GB de RAM
> Para o agente: 1 GB de RAM necessário
> Pelo menos 5 GB de espaço disponível para a instalação
> Espaço no disco rígido equivalente a 110% dos dados espelhados
Software adicional
> Internet Explorer 8 ou posteriores
> Microsoft .NET Framework v3.5 SP1
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