
Entrega de arquivo comprovada, segura e garantida, instalada em minutos

WS_FTP®  Professional Client

FICHA TÉCNICA

Progress WS_FTP® Professional é o cliente de transferência de arquivos mais 
popular do mundo com mais de 40 milhões de usuários. O WS_FTP Professional 
move dados e transfere arquivos em qualquer lugar, a qualquer hora com 
segurança total. O WS_FTP Professional oferece velocidades de transferência 
extremamente altas, a melhor segurança da categoria e funcionalidades de 
automação que economizam tempo, como criptografia de transferência de 256 
bits, criptografia de arquivo OpenPGP, verificação de integridade de arquivo, 
notificação por e-mail, backup, sincronização de pastas, compactação, eventos 
pós-transferência e agendamento de transferências de arquivo.

Nenhum outro cliente de transferência de arquivo oferece a facilidade de uso, o 
desempenho, a funcionalidade e a segurança do WS_FTP Professional. Usado por milhões 
de clientes no mundo inteiro para transferir bilhões de arquivos a cada semana, nossas 
rápidas velocidades de transferência e aclamado suporte ao cliente tornam o WS_FTP 
Professional a escolha óbvia! 

A segurança à prova de balas protege 
arquivos antes, durante e depois da 
transferência 
O WS_FTP Professional oferece os mais altos níveis de criptografia de qualquer cliente de 
transferência de arquivo no mercado. Criptografia validada por FIPS 140-2 e criptografia 
AES de 256 bit líder do setor protegem os arquivos durante transferências por protocolos 
SSL/FTPS e SSH/SFTP. A verificação de integridade de arquivo por SHA256 e a verificação 
de arquivo SHA512 usam mecanismos de verificação de arquivo integrados para garantir 
a entrega e validar que os arquivos transferidos não foram comprometidos de maneira 
alguma e garantem que a origem e o destino sejam correspondências exatas.

O WS_FTP Professional oferece criptografia de arquivo OpenPGP para habilitar ainda mais 
a transferência e o armazenamento seguros de seus arquivos privados e confidenciais. O 
WS_FTP Professional inclui dois modos OpenPGP integrados, possibilitando a criptografia 
de arquivos individuais no seu computador para protegê-los quando armazenados 
localmente, para proteger arquivos usados como anexos de e-mail e IM ou armazenados 
em laptops, redes ou mídia removível, bem como para criptografar automaticamente um 
arquivo antes de transferi-lo para um servidor remoto. 

Recursos de automação aprimoram a 
produtividade
O WS_FTP Professional inclui um conjunto líder do setor de recursos de automação 
facilmente programáveis que simplificam tarefas de transferência, economizam tempo e 
melhoram as comunicações.

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

  Agendamento 
Programe suas transferências 
mais importantes, seja 
agendando execuções 
únicas ou frequentes por 
agendamento recorrente.

  Backup  
Arquive com segurança pastas 
e arquivos para proteger-se 
contra perda de dados. Agende 
e compacte backups para 
qualquer local, como unidades 
USB ou de DVD, diretórios de 
rede, conexões de servidor, 
sites FTP ou seu ISP.

  Sincronização 
Faça uma pasta espelhar o 
conteúdo da outra. Defina 
facilmente quais arquivos são 
transferidos e como arquivos 
novos ou atualizados são 
processados. Ótima ferramenta 
para atualizar um site ou 
compartilhar arquivos em um 
servidor. 
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Notificações por e-mail 
Envie automaticamente notificações por 

e-mail quando as transferências de arquivo 

ocorrerem para informar as pessoas na 

mesma hora que um novo arquivo foi 

transferido. Muitos usuários também 

enviam confirmações por e-mail a si

mesmos para verificar se a transferência do

arquivo foi concluída.

Compactação
Aumente as velocidades e a segurança da

transferência ao automaticamente 

compactar e proteger por senha os arquivos 

no formato .ZIP antes do upload.

Script
Automatize tarefas de transferência 

recorrentes com script programável.

Automação pós-transferência de 
arquivo
Agende uma ação de arquivo de 

transferência como excluir, mover ou 

renomear um arquivo de origem depois que 

ele foi transferido.

Recursos e funcionalidades inclusos no 
WS_FTP Professional 
Protocolo de transferência de arquivo 

• FTP 

• SSL/FTPS 

• SSH/SFTP 

• HTTP/S 

• Suporte atualizado para OpenSSL

Segurança 

• Criptografia de transporte AES de 256 bits

• Integridade de arquivo com criptografia para CRC32, MD5, SHA1, SHA2, SHA256, SHA512

• Criptografia de arquivo PGP

• Criptografia validada por FIPS 140-2

• Suporte ao cliente AES [128/192/256]-CTR

• Suporte para recursos de segurança Windows 10

Automação 

• Agendador

• Backup

• Sincronização

• Compactação

• Script

• Notificações por e-mail

• Ação pós-transferência de arquivo 

Conexões e transferências 

• Número de conexões locais simultâneas (ilimitadas)

• Número de conexões remotas simultâneas (ilimitadas)

• Número de transferências de arquivo ao mesmo tempo (múltiplas)

• Transferências entre servidores

• Transferências com um clique e com o recurso de arrastar e soltar 

• Espaços de trabalho

• Pastas vinculadas

• Pasta de destino dinâmica

• Registro em log

• Visualização de imagens em miniatura

• Pesquisa integrada na área de trabalho 
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