
Setor público e governo
Troque dados autorizados entre entidades públicas
e seus parceiros com segurança.

Gerencie a transferência de
arquivos confidenciais 

Auditoria completa e
compartilhamento automático
de arquivos 

Redução consistente dos
custos associados

GoAnyWhere MFT é um método seguro e automatizado para compartilhar dados autorizados 
entre entidades públicas e seus parceiros de negócios nos níveis nacional, departamental e 
municipal. Proteja a confidencialidade dos dados e simplifique as atividades de transferência 
das seguintes maneiras:

Criptografar dados e aplicar os regulamentos 
FIPS 140-2, AES e Triple DES
Autenticar terceiros para garantir a 
autenticidade de quem acessa os dados.
Demonstrar conformidade com as normas de 
segurança por meio de relatórios de auditoria.
Centralizar o controle do processo de concessão 
de acesso a informações sigilosas.
Agilizar a troca de informações entre entidades 
por meio de processos automatizados.

As entidades públicas enfrentam 
políticas e regulamentos de segurança 
para proteger dados confidenciais. 
Uma solução de transferência de 
arquivos eficaz ajuda a atender a esses 
requisitos de segurança rígidos.

Protegido e auditado em cada etapa, o pessoal autorizado pode 
enviar e receber arquivos de dados confidenciais com segurança. 
GoAnyWhere MFT funciona com padrões de criptografia fortes, 
incluindo AES, TLS, SSH e Open PGP.

Mesmo com medidas em vigor para transferir arquivos com 
segurança, as demandas de tempo de TI podem ser 
significativas. Mas com GoAnyWhere MFT, os processos de envio 
e recebimento de arquivos são totalmente automatizados para 
que a equipe possa se concentrar em outras tarefas.

Os regulamentos exigem a documentação de quem tem acesso 
aos arquivos confidenciais, para onde um arquivo foi movido e 
cada pessoa que pode ter acessado ao longo do caminho. 
Obtenha logs de auditoria de transações de transferência de 
arquivos e confirme a entrega bem-sucedida.

Clientes na Colombia 
com GoAnyWhere MFT:

 Fundo Nacional de Economia

 Finagro











Barranquilla

Clle 74 # 53-23, Piso 5

TEL: (575) 3612700

FAX: (575) 3686972

Bogotá

Clle 100 # 8A-55, Of.203

World Trade Center, Torre C

TEL,FAX: (571) 6351270

Bucaramanga

Cra 29 # 45-45, Of.810

TEL: (577) 6431270

FAX: (577) 6433474

Medellín

Cra 42 # 3 Sur 81

Milla de Oro, Torre 1 P8

TEL: (574) 4407477

É um conteúdo original retirado de: https://www.helpsystems.com/pt


