
Os dez principais motivos porque 
o Filr oferece verdadeiros acesso e 
compartilhamento de arquivos corporativos
O compartilhamento de arquivos corporativos exige um alto nível de segurança e responsabilidade, 
com controles e outros recursos que capacitem a TI a proteger os interesses de uma organização.  
O Micro Focus® Filr apresenta uma abordagem diferente para o problema; uma das diferenças é que 
ele oferece verdadeiros compartilhamento de arquivos corporativos e acesso a dispositivos móveis.

Diferentemente de outras soluções 
de acesso a arquivos móveis e 
compartilhamento colaborativo 
de arquivos, o Micro Focus Filr 
foi projetado com a empresa em 
mente, resultando em menos 
administração, maior segurança e 
maior produtividade dos usuários.

Não precisamos explicar os pontos negativos das soluções populares de acesso móvel ou de 
compartilhamento de arquivos em nuvem. Também não precisamos explicar seus atrativos. Em 
geral, os departamentos de TI têm como objetivo oferecer a seus usuários um acesso móvel 
simples sem expor sua organização aos vários pontos negativos dessas soluções em nuvem. 
Resumindo, os usuários obtêm o que desejam, enquanto a TI retém o controle e os bens corpo-
rativos permanecem bem protegidos em seu data center.

Como foi criado de forma diferente, o Filr:

1.  
 Oferece aos usuários acesso a seus diretórios pessoais. O Filr oferece aos 
usuários acesso a seus diretórios pessoais e às pastas da rede a partir de qualquer 
dispositivo ou local. Isso significa que os usuários podem acessar um ambiente co-
nhecido e começar a trabalhar rapidamente.

2.  Oferece Arquivos sob demanda. Faça download apenas dos arquivos de que 
você precisa, basta clicar sobre eles. O novo recurso Files on Demand Desktop Clients 
fornece aprovisionamento acelerado, rápida sincronização de arquivos e carga de 
rede mais baixa, além de baixa utilização do disco rígido. Além disso, você não pre-
cisa mover arquivos para uma pasta especial ou para um hardware específico para 
encaminhá-los a dispositivos móveis. A TI não precisa fornecer novo armazenamento, 
e os usuários não precisam criar ou recriar pastas. Você já possui tudo bem definido. 
O Filr simplesmente o ajuda a compartilhar os arquivos entre os dispositivos.

3.  Fornece suporte sob demanda. O Filr não somente é compatível com os siste-
mas operacionais mais recentes Windows e da Apple, ele também adiciona suporte 
a outras plataformas. Suporte para o MariaDB, um banco de dados de código-fonte 
aberto, pode ajudar você a reduzir o TCO. Além disso, o suporte a hipervisor Citrix 
XenServer acrescenta mais opções para hospedar a aplicação virtual Filr.

4.  Permite que os usuários escolham o dispositivo que desejam. O Filr fun-
ciona com desktops com Windows e Mac e com dispositivos móveis que executam 
iOS, Android, BlackBerry ou Windows Mobile. Isso indica que, estejam eles usando 
um notebook, um iPhone, um tablet Android ou outro dispositivo, os usuários podem 
se conectar a seus arquivos de qualquer lugar.

5.  Conecta-se ao SharePoint 2013, no local. Reaproveite todos os arquivos 
das bibliotecas de documentos do SharePoint com o Filr. Esse conector permite a 
você utilizar dados do SharePoint sem movê-los para outro lugar. Como as ACLs do 
SharePoint 2013 são mapeadas para funções do Filr, você não perde tempo precioso 
com permissões.
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6.  

 É implantado e atualizado facilmente. O Filr é uma solução baseada em dis-
positivo virtual que facilita a instalação e a implantação e agiliza a TI. A adoção pelos 
usuários também é fácil. Eles podem baixar clientes e aplicativos de dispositivos 
móveis do Filr em apenas alguns segundos. 

Você também pode obter novos recursos, capacidades e atualizações diretamente 
para o sistema Filr com o recurso de atualização on-line, que ajuda a simplificar a 
manutenção.

7.  

 Aprimora sua proteção de dados atual. Como o Filr se conecta a diretórios 
iniciais e pastas de rede compartilhada dos usuários, os sistemas de segurança e 
de backup de dados que seu departamento de TI criou e nos quais você investiu 
permanecem em vigor.

8.  Você não precisa adquirir armazenamento adicional. Sim, muitos serviços 
de nuvem dão alguns gigabytes de armazenamento, mas você tem de pagar pela 
quantidade de armazenamento que a maioria das organizações precisa. Por que 
adquirir armazenamento em nuvem quando você já tem um data center? Com o Filr, 
você obtém acesso móvel sem aumentar as despesas com armazenamento.

9.  Aumenta a segurança e a conformidade. O Filr oferece vários recursos de se-
gurança para manter os dados de sua organização protegidos. Restrições de acesso 
à aplicação virtual Filr concedem à TI o poder de controlar quem usa o aparelho. O 
Filr funciona com o Active Directory ou com o eDirectory para ampliar os controles 
de acesso do usuário que você já desenvolveu. Quaisquer que sejam os direitos de 
acesso do usuário e do grupo que regem suas pastas iniciais e de rede, eles também 
irão reger tais pastas e arquivos à medida que os usuários os acessarem em seus 
dispositivos móveis. Com a capacidade de registrar e eliminar dados do Filr remota-
mente em clientes de desktop, a perda de laptops não resultará em perda de dados. 
A capacidade de criptografar a transferência de dados entre a aplicação virtual do 
Filr e o banco de dados Filr externo também aumenta a segurança de dados.

E se você deseja melhorar a conformidade em sua organização, pode agora exigir 
que seus usuários aceitem os termos e condições da organização antes de obterem 
acesso ao Filr.

10.  Filr Advanced Edition. Esta versão do Filr tem dois recursos essenciais: 
identidade visual personalizada e compartilhamento estendido. Com o Filr 
Advanced Edition, você pode identificar a marca Filr com o logotipo e as cores 
da sua empresa. O recurso de compartilhamento estendido permite comparti-
lhar subpastas dentro das Pastas de rede com os usuários externos e internos 
de forma fácil e segura.
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