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  COMPRESSÃO             CONVERSÃO   CRIPTOGRAFIA

COMPRESSÃO

A compressão média de 85% a 95% reduz o tempo de transmissão, a largura de banda
e espaço requerido para os dados;
A checagem de CRC adiciona um nível de certificação de que todos os dados foram
recebidos corretamente antes que sejam utilizados;

ENCRIPTAÇÃO

Garante dados seguros durante o transporte e armazenamento e abre caminho para a
utilização das redes públicas (internet), em lugar de implementar redes privadas (linhas
alugadas e VPN's);

CONVERSÃO

O ZIP/390 para zSeries suporta integração com os produtos mais utilizados para
compactação em PCs, tais como WinZip, PKZIP, ZIP para UNIX e para GZIP/400 iSeries.

Compressão e encriptação de arquivos em mainframe, otimizando
processos de armazenamento e protegendo os dados contra os
acessos não autorizados.
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Principais Características e Benefícios
Protege os dados, apoiando no cumprimento das diretrizes estabelecidas pelos órgãos
reguladores como SARBOX, GLBA, HIPAA e outros;

Protege os dados transmitidos para desktops e Servidores da organização, para os parceiros
e os fornecedores;

Protege os dados com criptografia usando o último padrão da indústria de algoritmos de
encriptação: AES (Advanced Encryption Standard), ou chave pública PGP ou outros;

Oferece total facilidade de implantação e utilização;

Permite armazenamento e transferência segura e eficaz de arquivos;

É um substituto sem restrições para PKWARE/PKZIP para zSeries com dezenas de milhares de
dólares a menos do que a atualização para PKWARE SecureZIP.

Modos de Operação

Batch Job

JES Writer Agents
Programmer API

Funções de Comunicação

FTP (I/O)
Email Delivery

High-Speed Copy

Formatos de Compressão

ZIP

GZIP

ZIP/64
TAR

TARGZ

Formatos de Encriptação

ZIP Keyword

AES (128, 192, 256)

PGP (Pretty Good Privacy)
Formatos de Dados

Text

Delimited-Text
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