
Cumprir com a regulamentação
estrita da indústria

O setor de seguros é um dos setores mais regulamentados 
e controlados, depois do setor financeiro e bancário. Este 
setor é coberto pelas regulamentações HIPAA, Sarbanes 
Oxley 404 e 409 (SOX), leis de proteção ao consumidor, 
GLBA e HITECH.

Centralização
e Consistência

GoAnyWhere MFT oferece os recursos de conformidade 
com esses regulamentos de uma forma simples, ágil e 
centralizada que permitirá às seguradoras proteger a 
grande quantidade de informações confidenciais que 
manipulam e também oferecer relatórios de auditoria 
consistentes para entidades de controle.

Companhias de seguros
Simplifique suas obrigações de conformidade com a
transferência de dados
A indústria de seguros deve cumprir um grande número de regulamentações em relação à troca 
de informações, para cumprir essas regulamentações precisa simplificar e automatizar a troca 
de dados com os parceiros de negócios de forma ágil e segura. GoAnyWhere MFT oferece 
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Garantir a integridade dos dados sensíveis exigidos 
para a aplicação dos regulamentos Sarbanes-Oxley 404 
e 409.

Proteger os dados em repouso e em trânsito, requisito 
de segurança obrigatório de acordo com a lei 
Dodd-Frank.

Cumprir a obrigação das recomendações do GLBA.

Demonstrar conformidade com os padrões HIPAA e 
HITCH do setor saúde por meio de relatórios e trilhas 
de auditoria.

Automatizar a troca de informações entre plataformas 
internas e externas.

Autenticar todos os usuários para que apenas as 
partes interessadas possam acessar os dados. Por 
exemplo, entrega de resultados confidenciais.

Automatizar e gerenciar a transferência de arquivos 
através de um painel de controle amigável em um 
ambiente web.
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