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Principais benefícios
• Aumentar a produtividade e, ao
mesmo tempo, garantir a segurança
de dados
• Fornecer acesso seguro ao
conteúdo empresarial
• Habilitar o desenvolvimento rápido
de novos fluxos de trabalho e
aplicativos móveis seguros
• Gerenciar e auditar todas as
atividades em arquivos e pastas
• Garantir a soberania de dados
• Demonstrar conformidade com
SOX, HIPAA e GLBA
• Habilitar a colaboração
interorganizacional segura

Visão geral da solução
A solução e a plataforma líderes para colaboração e
compartilhamento de arquivos empresariais para a
força de trabalho atual
A kiteworks da Accellion é a plataforma definitiva para compartilhar arquivos
com segurança, desenvolver aplicativos empresariais repletos de conteúdo,
aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, garanti segurança e
conformidade de TI de nível empresarial.

Plataforma de conteúdo seguro
A plataforma kiteworks oferece às organizações empresariais uma solução de colaboração e
compartilhamento seguro de arquivos que possibilita o compartilhamento interno e externo de informações
empresariais, além de uma plataforma de desenvolvimento para projetar e implantar aplicativos empresariais
personalizados para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de dados e a

Principais recursos
• Colaboração e compartilhamento
seguro de arquivos
• Opção de implantação de nuvem
privada 100 % no local ou
hospedada
• Arquitetura com várias camadas
• Aplicativos móveis seguros para
contêineres iOS e AndroidSecure
para oferecimento de segurança e
produtividade empresarial prontas
para uso
• APIs REST para grande integração
e personalização
• SDKs móveis para desenvolvimento
rápido
• Editor móvel integrado
• Painéis e relatórios do
administrador
• Autenticação por LDAP e integração
de dois fatores
• Conexão única por meio de SAML
• Suporte para armazenamento S3 e
Atmos
• Integração de MDM
• Antivírus integrado
• Integração DLP
• Integração SFTP
• DRM fácil de usar
• Visualizador on-line
• Aplicação de marca personalizada

conformidade. Os SDKs para dispositivos móveis de nível empresarial e as APIs empresariais da kiteworks
possibilitam rápido desenvolvimento de aplicativos de negócio que aproveitam recursos prontos para uso para
acessar, editar e compartilhar com segurança conteúdo empresarial em qualquer tipo de dispositivo. Os
principais recursos da plataforma kiteworks incluem:
•

recursos de colaboração e compartilhamento seguro de arquivos de nível empresarial;

•

ampla variedade de opções de implantação, incluindo nuvem privada 100 % no local;

•

acesso seguro a fontes de conteúdo empresarial e na nuvem, sem necessidade de VPN;

•

rastreamento de arquivos e geração de relatórios abrangentes para gerenciamento, controle e
conformidade de TI;

•

integração com sistemas existentes, incluindo AD/LDAP, DLP, SSO, MDM e SFTP;

•

contêiner seguro em dispositivos móveis com editor, criptografia e apagamento remoto integrados;

•

SDKs móveis para iOS, Android e Google Glass;

•

APIs empresariais para integração e extensão da infraestrutura empresarial existente para
dispositivos móveis.

Acesso seguro universal ao conteúdo empresarial
A plataforma kiteworks possibilita o acesso e o compartilhamento seguros de conteúdo empresarial, sem exigir
VPN.	
  
•

Unidades domésticas

•

OpenText eDOCS 5.3.1

•

Compartilhamentos de arquivos do Windows (CIFS e

•

Microsoft SharePoint on-line

DFS)

•

Google Drive for Work

•

Microsoft® SharePoint 2007, 2010 e 2013

•

Microsoft OneDrive for Business

•

Documentum 6.6, 6.7 e 7

•

Box	
  

•

OpenText Content Server 10 e Livelink 9.7.1

•

Dropbox

Colaboração e compartilhamento seguro de arquivos
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Com a kiteworks, os usuários obtêm um ponto de acesso universal único
para trabalhar com o conteúdo empresarial, sem importar onde ele esteja.
Estas são algumas das fontes de conteúdo populares compatíveis:
Os usuários podem vincular conteúdo de vários repositórios em a única
pasta da kiteworks, que, por sua vez, pode ser compartilhada com
segurança com usuários externos. Sempre são mantidos documentos de
registro no sistema de armazenamento, junto com uma trilha de auditoria
completa.

Arquitetura de nuvem privada de nível empresarial
A plataforma kiteworks foi projetada a partir do zero para proporcionar
escalabilidade, segurança e agilidade empresariais.
Nuvem privada – A arquitetura kiteworks oferece uma infraestrutura em
nuvem isolada e dedicada que possibilita às empresas manter servidores,
armazenamento, serviços de aplicativos, metadados e autenticação dentro
do firewall da empresa. As opções de implantação incluem:
•
•
•

100 % no local
Nuvem privada hospedada
Nuvem híbrida (combinação de nuvem privada hospedada e
nuvem no local)

Arquitetura com várias camadas– A kiteworks possibilita extrema
flexibilidade de implantação ao permitir que a camada da web, a de
aplicativo e a de armazenamento sejam separadas e colocadas em
qualquer lugar da rede. Cada camada pode ser dimensionada de maneira
independente, ou todas podem ser combinadas em uma única solução de
virtualização.
Soberania de dados e implantações globais – A kiteworks possibilita
que organizações empresariais apliquem políticas de residência de dados
por meio da restrição do armazenamento de dados a limites geográficos
físicos a fim de cumprir as exigências de segurança e de conformidade.

Habilitação de e produtividade em dispositivos móveis
Os aplicativos móveis kiteworks e os SDKs móveis para dispositivos iOS e
Android possibilitam que os usuários criem, acessem e colaborem
conteúdo empresarial com segurança onde quer que o trabalho os leve.
Com a kiteworks, as organizações podem possibilitar novos fluxos de
trabalho em dispositivos móveis e em aplicativos móveis para aumentar a
produtividade e permitir que os funcionários trabalhem com segurança em
qualquer lugar.
•

•

•
•
•

Tenha acesso móvel seguro a conteúdo empresarial
armazenado em unidades domésticas, compartilhamentos de
arquivos do Windows, ECMs e serviços de armazenamento em
nuvem, incluindo Dropbox, Box, OneDrive.
Crie e edite com segurança arquivos do Microsoft Office, on-line
e off-line, dentro de um contêiner seguro em dispositivos
móveis.
Mova e combine conteúdos em todas as fontes de conteúdo
empresarial usando a Bandeja de transferência.
Encontre conteúdo rapidamente usando a pesquisa de conteúdo
completo com filtros de metadados avançados.

•

Gerencie fluxos de trabalho de projetos com
bloqueio/desbloqueio e gerenciamento de tarefa.

•

Proteja o conteúdo empresarial em laptops, desktops, tablets e
smartphones com apagamento remoto, código PIN e lista
branca de aplicativos.

•

Aproveite a integração do gerenciamento de dispositivos móveis
(MDM) com Mobilelron, Good Technology e Symantec.

Compartilhamento seguro de arquivos
As soluções kiteworks ajudam a melhorar a produtividade do funcionário
ao possibilitar aos usuários que colaborem facilmente com partes
interessadas internas e externas e compartilhem conteúdo com
segurança. A solução facilita a colaboração em tempo real por meio de
recursos inovadores, incluindo:
•

Fluxo de atividades

•

Bloqueio de arquivos

•

Bandeja de transferência

•

Compartilhamento seguro de

•

Gerenciamento de tarefas

•

Sincronização de arquivos

arquivos
•

Comentários

•

Visualizador on-line

Controles de segurança e do administrador de TI
O console de administração da kiteworks fornece painéis interativos e
alertas do sistema que apresentam informações críticas do sistema em
uma visão geral. Os painéis oferecem:
•

Status dos serviços do sistema

•

Licenças consumidas/restantes

•

Alocação de armazenamento

•

Captura instantânea de atividades que estão
ocorrendo no sistema

•

Alertas de integridade do sistema

Os principais recursos de segurança e de administração incluem:
•

Rastreamento de arquivo e

•

geração de relatórios

Autenticação de dois
fatores

•

Antivírus

•

Apagamento remoto

•

LDAP/AD, SSO

•

Lista branca de aplicativos

•

Propriedade de chave de

•

PIN off-line

criptografia

•

Administração restrita

Prevenção contra perda de

•

Visualizador on-line

dados

•

Expiração de arquivo/pasta

•
•

Gerenciamento de direitos
digitais (DRM) fácil de usar –
marca d'água, somente
visualização e retirada de
arquivo

Visualize a atividade mais recente do arquivo usando um fluxo
de atividades em tempo real.

	
  
	
  
Sobre a Accellion
A Accellion, Inc. é a líder do mercado em fornecimento de soluções de nuvem privada para o acesso e o compartilhamento seguros
de informações empresariais através de dispositivos, permitindo que funcionários trabalhem de forma segura em qualquer lugar.
Fundada em 1999, a Accellion é uma empresa privada premiada com sede em Palo Alto, Califórnia, e escritórios na América do
Norte, região Ásia-Pacífico e Europa. A empresa evoluiu do armazenamento em nuvem inicial para uma das principais fornecedoras
de software de segurança empresarial. Mais de 12 milhões de usuários corporativos e 2.000 das principais corporações e agências
governamentais do mundo, tais como Procter & Gamble, Indiana University Health, Kaiser Permanente, Lovells, Bridgestone, Harvard
University, Securities and Exchange Commission e NASA, usam as soluções da Accellion para proteger informações confidenciais,
garantir a conformidade, aumentar a produtividade empresarial e reduzir custos de TI.
Inc. 1804 Embarcadero Road Palo Alto, CA 94303 | sales@accellion.com | +1 650 249 9544
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Para obter mais informações: www.accellion.com.br

E-mail: info@leverage.inf.br
Fone: +55 51 2139 5997
Leverage Informática Ltda
Av. Carlos Gomes, 700 - 8º andar
Porto Alegre – RS
CEP 90480-000
Brasil
	
  

