




Análise, Estátistica e BI



Segurança







Edite seus PDFs com ferramentas poderosas, fáceis de usar, seja em sua 
área de trabalho, em dispositivos móveis ou na Web. O Foxit PDF Editor é 
perfeito para profissionais que precisam criar, revisar, editar, gerenciar, 
compartilhar e proteger documentos PDF.

Conheça também o Foxit eSign: Serviço de assinatura eletrônica, juridicamente 
válidas. Automatize o fluxo de trabalho, fornecendo um processo contínuo para 
que o usuário envie, assine, rastreie e gerencie os documentos, através de um
navegador.

• Licenciamento perpétuo e anual
• Compatível com todos os padrões PDF 
• Melhor opção de proteção contra vulnerabilidades de segurança
• Solução premiada como a melhor relação custo x benefício do mercado

Para grandes organizações, FOxit PDF Editor Pro

FOXIT EDITOR PRO

FOXIT ESIGN



Componentes de Programação
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Engenharia e 3D



Engenharia e 3D Engenharia e 3D



Gerenciamento de Projetos
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Mac

ENTRE EM CONTATO CONOSCO /+11 3665-8550

WWW.NEVERFAIL.COM/SCB

DAS EMPRESAS NÃO 

ESTÃO FINANCEIRAMENTE 

PREPARADAS PARA SE 

RECUPERAR DE UM ATAQUE 

DE RANSOMWARE

ALTA DISPONIBILIDADE 
COM RECONHECIMENTO 
DE APLICATIVOS.

O monitoramento de aplicações 
pode detectar falhas críticas nos 
seus componentes e orquestrar 
um failover automático e imediato.

VERDADEIRA 
ARQUITETURA BASEADA 
EM CLONAGEM.

A solução utiliza clusters ativo/
passivo, onde cada um dos nós do 
cluster tem a mesma identidade, 
aplicativos e conjuntos de dados. 
Assim a recuperação no caso de 
falha em um nó é muito rápida e 
garante o isolamento do servidor 
de aplicações contra infecções de 
ransomware.

RESTAURAÇÃO DE 
DADOS CORROMPIDOS.

O continuity engine fornece 
pontos de restauração, 
totalmente protegidos por 
firewall, para cada nó passivo 
do cluster, garantindo 
integridade dos dados 
e recuperação total do 
ransomware em minutos.

80%
IMAGINE MANTER A CONTINUIDADE DAS 
OPERAÇÕES COM SEGURANÇA.
• Nunca ficar refém de criminosos cibernéticos

• Proteger a reputação das suas organizações

• Recuperação do ransomware em minutos

• Evitar IMENSAS perdas financeiras por ransomware

• Garantir que os aplicativos de missão crítica estejam sempre 
disponíveis

Conheça as possibilidades com o Neverfail Engine 
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Multimídia Pesquisa e Apoio Acadêmico



Pesquisa e Apoio e Acadêmico



Produtividade
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Rede e Monitoramento
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Rede e Monitoramento Utilitários



Fabricantes



Fabricantes



ATUALIZAÇÃO PARA ASSINANTES
MARÇO DE 2022

NOVO!

-OCTO

“Além da
Criatividade”


