Comparação
de versões
Enhanced File Transfer™ (EFT™) SMB e Enterprise
Compare os recursos abaixo para encontrar exatamente o que você precisa ou ligue para nós – estamos aqui para ajudar!

O EFT é fornecido em seis pacotes ou "níveis" diferentes, conforme descrito a seguir. Os níveis são organizados para
atender às necessidades de pequenas, médias e grandes empresas. Você não fica restrito a esses agrupamentos
específicos. Por exemplo, se o SMB nível 2 atender a todas as suas necessidades, mas você também precisar de um
servidor proxy seguro na DMZ, poderá adicionar o DMZ Gateway.

Recursos incluídos nos níveis
Servidor FTP
Gerenciamento de SSL/TLS e de certificados
Autenticação de usuários com fontes de dados
internas ou externas
Autenticação do Active Directory, incluindo
representação de usuários
Controles de recursos e de acesso (cota de
disco, conexões mac etc.)
Administração remota segura de configurações e
Execução de processos ou envio de e-mails
baseados no acionamento de eventos
Comprovação futura: certificação Gold para IPv6 e
Windows Server 2012
Políticas e controles de segurança
Execução em máquinas virtuais (VMware,
Hyper-V, XenServer, etc.)
Transferências SFTP (módulo SFTP)
Monitoramento de transferências de arquivos de
Auditoria do SQL Server e geração de relatórios

Os usuários podem realizar

transferências ad hoc sem intervenções da
Transferências HTTP/S (módulo HTTPS)
Segurança avançada, limpeza de dados e
bibliotecas com certificação FIPS (HSM)

Monitoramento ativo e alertas de violações
do PCI DSS; geração de relatórios de

Adição de mais uma camada de segurança usando
um proxy reverso e de encaminhamento (DMZ

Criptografia, descriptografia e assinatura de
dados (OpenPGP module)

Transferência de arquivos ad hoc
interpessoal (Mail Express®), 100 unidades
Compatível com clustering de alta disponibilidade

do tipo ativo-ativo

EFT SMB
Nível 1 Nível 2 Nível 3







EFT Enterprise
Nível 1
Nível 2 Nível 3
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Comparação
de versões

Recursos incluídos nos níveis
Autenticação LDAP e de dois fatores (RADIUS,
RSA SecurID) (incorporada na versão
Delegação de responsabilidades a subadministradores, controlando o que eles
podem podem ver e fazer
Configuração fácil de backup e restauração
com um único clique (incorporado na versão
Monitoramento de transferências de
arquivos de saída em tempo real
Acionamento de fluxos de trabalho
automatizados com programações
Uso de chamadas de serviços Web (WS) para
invocar fluxos de trabalho (incorporado na
Criação de fluxos de trabalho para carregar e
baixar arquivos de servidores remotos (agir como
cliente), enviar e-mails, executar processos, etc.
(i
d
ã E t
i )
Autenticação
CAC (somente na versão Enterprise,
com HSM)
Auditoria do Oracle, em vez do SQL Server (ARM)
Criação de fluxos de trabalho avançados e escolha
dentre mais de 200 ações de automação (AWE)
Painel e análises do Business Activity
Monitoring (BAM)
Envio e recebimento de documentos EDI
usando o protocolo AS2 com certificação

EFT SMB
Nível 1 Nível 2

Nível 3

EFT Enterpr ise
Nível 1
Nível 2 Nível 3
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Sobre a Globalscape

A Globalscape garante a confiabilidade de operações fundamentais, protegendo dados sigilosos e propriedade
intelectual. O pacote de soluções Globalscape inclui o Enhanced File Transfer™, líder no mercado de
plataformas corporativas de transferência de arquivos, que fornece segurança para uso militar e uma solução
personalizável para obter o melhor controle e visibilidade de dados em trânsito ou estáticos em vários locais.
Fundada em 1996, a Globalscape é fornecedor líder de soluções corporativas de software e serviços de troca
segura de informações para milhares de clientes, que incluem empresas multinacionais, governos e empresas
de pequeno porte.
4500 Lockhill-Selma Road, Suite 150; San Antonio TX 78249; 1-800-290-5054 (EUA e Canadá); 1-210-308-8267
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