
Opções de implementação do MOVEit

Flexibilidade de implementação para atender às necessidades da sua empresa
O MOVEit Transfer está disponível em três modelos de implementação diferentes. Os clientes podem escolher o
modelo de implementação que melhor atende às suas necessidades em termos de orçamento, restrições de recursos 
(infraestrutura e pessoal), escalabilidade e requisitos de localização geográfica.

Visão geral das opções de implementação
Cada cenário de implementação oferece diferentes níveis de suporte para gerenciar os requisitos de infraestrutura da 
sua instância do MOVEit Transfer.

As equipes de TI têm 
controle total sobre 

infraestrutura novas e 
existentes

Adquira o software 
MOVEit da Progress e 

instale/atualize/aplique 
patches conforme 

necessário

MOVEit para ambientes locais

Ambientes locais
(Locais)

Infraestrutura virtual 
hospedada no Microsoft 

Azure

Adquira o software MOVEit 
da Progress e 

instale/atualize/
aplique patches conforme 

necessário

Controle sobre a localização 
geográfica da 

implementação

Escalonamento dos recursos 
de infraestrutura com base 

nas necessidades de 
demanda dos negócios

MOVEit no Azure

Infraestrutura como serviço
(IaaS)

MOVEit Cloud

Software como serviço
(SaaS)

Serviço totalmente gerenciado 
(infraestrutura + software 
MOVEit gerenciado pela 

Progress)

pronto para o GDPR

Certificação PCI

Certificação HIPAA

Certificação SOC 2

99,9% de tempo de operação

Escalonamento do uso com 
base nas necessidades de 

manda dos negócios

IMPLEMENTAÇÃO NO AMBIENTE LOCAL:   
“MOVEIT PARA AMBIENTES LOCAIS”

Controle total e completo sobre a 
implementação da sua solução MOVEit MFT 
(infraestrutura + software MOVEit)

Mais adequado para clientes que:

› Optam por utilizar recursos de 
infraestrutura existentes

› Devem operar em de um ambiente de TI 
fechado devido a restrições de uso da 
nuvem pública

› Exigem que os aplicativos baseados na 
nuvem estejam hospedados dentro da 
fronteira geográfica do país

IMPLEMENTAÇÃO DA IAAS (INFRAESTRUTURA 
COMO SERVIÇO): “MOVEIT NO AZURE”

Aproveite os recursos da nuvem pública na sua 
infraestrutura. Controle completo do seu software 
MOVEit.

Mais adequado para clientes que:

› Optam por usufruir dos benefícios da nuvem 
pública do Microsoft Azure para gerenciar e 
manter suas infraestruturas

› Exigem flexibilidade para implementar 
uma instância do MOVEit Transfer em um 
datacenter do Azure geograficamente 
mais próximo

› Precisam aumentar ou diminuir o consumo 
de recursos de computação para atender às 
necessidades da demanda dos negócios

IMPLEMENTAÇÃO DO SAAS (SOFTWARE 
COMO SERVIÇO): “MOVEIT CLOUD”

Serviços baseados na nuvem totalmente 
gerenciados

Mais adequado para clientes que:

› Migram seus aplicativos de software para a 
nuvem como uma maneira de reduzir a 
sobrecarga de recursos de TI

› Desejam terceirizar a implementação da 
medidas de segurança e conformidade 
normativa de suas soluções MFT

› Precisam aumentar ou diminuir o consumo 
e o custo de suas soluções MFT para 
atender às necessidades da demanda 
dos negócios

Opções de implementação do MOVEit Transfer
Seja para usufruir dos benefícios da nuvem ou operar seu próprio software MOVEit Managed File Transfer 
(MFT) no ambiente local, a Progress fornece uma opção de implementação do MOVEit Transfer mais 
apropriada para as suas necessidades.



SEGURANÇA 
Proteja seus dados confidenciais, impedindo 
que eles sejam manipulados ou acabem nas 
mãos erradas.
› Criptografia (em trânsito e em repouso)
› Verificações de integridade dos dados
› Não repúdio

CONFORMIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Proteja-se contra a adulteração ou a perda de 
dados para garantir a conformidade normativa.
› Criptografia de arquivos AES de 256 bits 
 em repouso
› Logs de auditoria e relatórios invioláveis
› Sem perda de dados

AUTOMAÇÃO
Agende tarefas para agilizar as operações
de negócios.
› Elimine os "erros humanos" resultantes da 
 criação de scripts
› Personalize com base nos seus processos 
 de negócios
› Aprimore, acompanhe e gerencie fluxos de trabalho
 para garantir sua entrega aos destinatários    
 autorizados

CONTROLE E VISIBILIDADE DE PONTA A PONTA
Saiba onde estão seus dados e quem os está 
acessando.

› Poderosos controles administrativos e 
 gerenciamento de políticas
› Alertas e dashboards
› Planeje a exclusão de arquivos com base 
 no acesso ou na vida útil

CONFIABILIDADE
Garanta a distribuição dos seus dados com 
uma arquitetura flexível e escalonável que para
se adaptar às crescentes necessidades dos 
negócios.
› Configurações de alta disponibilidade e 
 recuperação de desastres
› Escalonável para melhorar o desempenho
› Distribuição garantida

O que faz do MOVEit uma solução MFT tão poderosa?

https://www.ipswitch.com/pt/moveit
SAIBA MAIS EM›
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