
GoAnyWhere MFT em bancos e finanças
Atende aos seus requisitos de segurança de transmissão de arquivos.
Circular 052, Circular 007 e PCI DSS entre outros. 

  Circular 052, 

  Circular 007

  PCI DSS

  GLBA

  SOX 404 y 409

  Basel III

  Check 21 x 937 (imagens)

  Dodd-Franck Act

Cumprimento de obrigações:

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

Clientes na Colômbia 
com GoAnyWhere MFT: 

 Banco de Bogotá 

 A Toda Hora – ATH 

 Banco de Occidente 

 Fondo Nacional del Ahorro 

 Davivienda 

 Redeban Multicolor 

 Credibanco

Banco Serfinanza

 



 Giros y Finanzas 

 Banco de la República 

 Finagro 

 Colpatria

Alguns bancos e instituições financeiras na Colômbia e na América Latina continuam a usar scripts "feitos internamente" ou a usar 
métodos legados para proteger suas informações: Esses processos tradicionais deixam uma porta aberta para cometer erros e são 

 e retnam ed siecífid ,sodazilautased manrot es etnemadipar sodotém sessE .sonretxe e sonretni seuqata a   sievárenluv etnemlaicnetop
sujeitos a erros. É fundamental usar as melhores práticas de segurança para manter as informações protegidas contra acesso não 
autorizado.

O vazamento de dados, a fraude de cartão de crédito e os 
dados inseguros do cliente ameaçam regularmente a 
integridade das informações comerciais e pessoais em todas as 
instituições financeiras. Medidas de segurança e proteção 
contra-ataques cibernéticos são necessárias para manter essas 
informações seguras diante do risco iminente e constante de 
serem manipuladas ou roubadas por pessoas de fora da 
empresa, mas surpreendentemente muitas dessas instituições 
carecem de sistemas de transferência de arquivos, 
aumentando assim o risco de vazamento dessas informações.

GoAnyWhere MFT pode ajudar instituições bancárias e 
financeiras a alcançar e cumprir as normas de 
segurança. GoAnyWhere MFT é a solução definitiva para 
proteção de informações e governança de dados 
segura.

Para instituições financeiras e bancárias, proteger informações confidenciais e, por sua vez, 
cumprir os regulamentos de segurança, como a circular 052 ou PCI DSS, é tão importante quanto 
o prestígio do seu negócio. Atender a esse desafio tecnológico pode ser simplificado com um 
sistema Secure File Governance. GoAnyWhere MFT é um sistema seguro de transferência de 
arquivos que apoia ativamente organizações do setor financeiro que precisam compartilhar 
informações de negócios com entidades externas, aplicando métodos de automação e 
criptografia e gerando trilhas de auditoria.

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


