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Deswik.FM
GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Administre, de forma proativa, o controle das versões de dados 
com um sistema integrado de gerenciamento de documentos.

O Deswik.FM é um sistema de gerenciamento de documentos 
centralizado, auditável e colaborativo. Operando através de uma 
interface integrada na Deswik suite, os usuários conseguem 
adicionar e remover arquivos e controlar suas diferentes versões 
por meio de um mecanismo intuitivo de check-in/check-out.

Construído em um servidor do aplicativo, o sistema permite que 
os documentos sejam organizados em diferentes repositórios, 
com um mecanismo de backup integrado, para reverter arquivos 
para versões mais antigas, que permite aos usuários modificar 
o conteúdo com confiança. O controle de acesso integrado, 
através de permissões e grupos de usuários específicos, 
aprimora a segurança, proporcionando gerenciamento ativo de 
riscos para seus dados.

O sistema foi projetado para ser totalmente integrado à 
infraestrutura de gerenciamento de usuários do cliente, através 
de uma interface de Active Directory.

SISTEMA COMPLETO DE CONTROLE DE 
VERSÕES
 » Modifique, faça comentários ou reverta arquivos rapidamente.

 » Faça check-out de versões específicas ou obtenha cópias 
"somente leitura" de arquivos com check-out feito por outro 
usuário.

MODELO DE PERMISSÃO POR GRUPO PARA 
REPOSITÓRIOS
 » Os usuários são autenticados e adicionados ao repositório de 

maneira automática pela interface do Active Directory.

 » Atualize dinamicamente uma lista abrangente de permissões 
para cada grupo ou repositório.

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE 
CONFIGURAÇÕES
 » Plataforma centralizada na web que permite que os 

administradores configurem e monitorem a condição e os 
ajustes do sistema.

 » Gerencie grupos, usuários, repositórios e permissões a partir 

de um único ponto.

INTEGRAÇÃO DIRETA COM O DESWIK SUITE
 » Interface intuitiva para o usuário, diretamente ligada ao 

Deswik.CAD ou Deswik.Sched.

 » A representação de arquivos estruturada na familiar forma de 
árvore inclui o status e o histórico dos arquivos selecionados.

SISTEMA DE MULTICAMADAS
 » O Deswik.FM é configurado como um sistema expansível de N 

camadas para garantia de segurança e desempenho.

 » Utiliza a infraestrutura de TI existente para bancos de dados, 
armazenamento de rede, servidores da Web e servidores do 
diretório ativo.


