
Servidor FTP seguro comprovado e confiável

WS_FTP®  Server 2022

FICHA TÉCNICA

Solução de transferência de arquivos comprovada, eficaz e fácil de usar. Proteja 
dados em trânsito integrando ao mesmo tempo metodologias programáveis que 
simplificam tarefas de transferência de arquivos e melhoram a eficiência. Melhore 
o controle, a visibilidade e a segurança sobre as atividades de transferência de 
arquivos por meio da implementação de medidas de segurança contra vazamentos de 
informações e violações de dados.

A escolha confiável para transferir arquivos 
com segurança
O WS_FTP Server tem um histórico comprovado de confiabilidade e segurança, transferindo 
e protegendo há mais de 20 anos informações extremamente confidenciais em indústrias 
sensíveis à segurança.  

Proteja seus dados mais sensíveis
Os recursos avançados de segurança incluem: 

 

 

Capacite o departamento de TI com controle 
e eficácia
Instalação rápida, fácil e automatizada
• Complete todo o processo de instalação em menos de 10 minutos

• Lida automaticamente com todos os pré-requisito de instalação (incluindo o .NET e o IIS)

• Compatível com Microsoft SQL Server 2019 Standard/Enterprise

• Suporta implantação em sistema operacional Windows Server 2022

Domínio sobre a autenticação e o uso
• Integração com Active Directory, ODBC e LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

• Controle o acesso dos usuários, adicionando/excluindo usuários autorizados na lista 
de acesso do módulo Web Transfer do WS_FTP Server, além de conceder privilégios e 
monitorar o uso

• A arquitetura do WS_FTP Server mantém seus dados no local; compartilhe dados de 
maneira segura com pessoas e parceiros dentro e fora da sua organização

Suporte técnico de pessoas reais
• Profissionais de suporte Live Progress respondem chamadas telefônicas

• Resposta rápida a consultas por e-mail

BENEFÍCIOS DO
WS_FTP SERVER

  O WS_FTP Pro Client fornece 
a flexibilidade necessária para 
integrar tarefas executadas 
por script para simplificar as 
metodologias de transferência 
de arquivoss

  3 edições disponíveis, 
projetadas especificamente com 
as necessidades de segurança e 
orçamento dos nossos clientes 
em mente

  Uma solução de transferência 
de arquivos segura, flexível e 
comprovada

  Fácil de usar

  Integra-se perfeitamente com o 
MOVEit Automation

  Suporte técnico exatamente 
quando você precisar 

• FTP/SSL/FTPS

• SSH/SFTP

• OpenSSL 1.0.2zf

• SHA-2

• SCP2

• TLS 1.2

• FIPS-140-2

• Criptografia AES de  
 256 bits via SSL

• Autenticação multifator (MFA)

• Tamanho padrão de 2048 bits para   
 certificado SSL e chave de host SSH.  
 Os usuários também podem escolher 
 3072 ou 4096 bits
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Atenda às necessidades das organizações de hoje
Maior produtividade dos usuários
• Módulo Ad Hoc intuitivo fornece uma alternativa simples e segura ao 

fluxo de trabalho comum de compartilhamento de arquivos, incluindo 

e-mail, mensagens e unidades USB

Alta disponibilidade
• Garante um serviço de transferência de arquivos sem interrupção para 

aumentar o tempo de operação, a confiabilidade e o desempenho 

(disponível com a configuração do failover opcional)

Sistema escalável com integração de eficiência
• Adicione servidores facilmente à sua rede à medida que as exigências de 

capacidade aumentarem

• O utilitário de geração de scripts integrado do WS_FTP Professional Client fornece 

ao departamento de TI a flexibilidade necessária para integrar metodologias 

programáveis que simplificam tarefas de transferência de arquivos e poupam tempo

• Adicione o MOVEit Automation automaticamente para tirar proveito dos recursos 

avançados, incluindo o agendamento automático de transferências em lotes

Autenticación externa (AD; NT; ODBC) 

Reglas de encriptación y protocolos 

Autenticación multifactor

SCP2 (Copia segura)

SHA-2

TLS 1.2

OpenSSL 1.0.2zf

Aprovisionamiento, acceso y permisos de usuarios

Políticas de contraseña

Reglas para bloqueo de IP y usuario

Ajustar cuotas de usuario

Criptografía validada por FIPS 140-2

Reglas de extensión de archivos

Reglas de eliminación de archivos

Reglas de gestión de usuarios

Reglas para alertas y notificaciones

Revisión de integridad de archivos

Delegación administrativa de tareas 
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Registros de servidor de toda la actividad de transferencia de archivos

Integración de Syslog

Alertas y notificaciones automáticas
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Compatibilidad de plataforma virtual

Asistencia LDAP

Bases de datos interna y externa simultáneas

Licencias de WS_FTP Professional Client

Flujo de trabajo y programación (con MOVEit® Automation)

Módulo de transferencia web (HTTP/S): Transferencias por
explorador con WS_FTP Server

Módulo de transferencia Ad Hoc: Transferencias de persona a persona

Complemento de Outlook para Ad Hoc Transfer

Configuración de conmutación por error para gran disponibilidad

Hosts/Dominios: Ilimitados

Cuentas de usuario: Ilimitadas
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Módulo de transferência  
Ad Hoc integrado ao servidor 
WS_FTP Server

O módulo Ad Hoc Transfer permite que os 

usuários enviem arquivos com segurança 

para um ou mais indivíduos, enviando 

um e-mail por meio de um plug-in para 

Microsoft® Outlook® (2013 e 2016) ou em 

seus navegadores da Web. Com esse módulo, 

as organizações podem melhorar o modo 

de gerenciar interações de transferência 

de arquivos, além de aplicarem recursos 

de criptografia, controle de acesso e 

autenticação, prevenção contra perdas digitais 

e gerenciamento de conteúdo.

Recurso opcional do  
WS_FTP Server

A opção de Failover garante alta 

disponibilidade por meio da implantação 

de um segundo WS_FTP Server em uma 

configuração de failover. Isso é especialmente 

importante para atender a contratos de nível 

de serviço ou garantir que outros processos 

de missão crítica estejam sempre ativos e em 

execução. Com o failover, as organizações 

podem garantir um serviço ininterrupto de 

transferência de arquivos para aumentar 

o tempo de operação, a confiabilidade e o 

desempenho.

Veja você mesmo porque dezenas de milhares de clientes e milhões de usuários por todo o mundo 
confiam no WS_FTP por sua segurança, qualidade e confiabilidade.
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