FS TECHNOLOGY
SafeLink
- Programvara för säker filkommunikation med Bankgirot
FS Technology AB erbjuder företag,
myndigheter och organisationer kommunikations- och säkerhetsprogramvaran SafeLink.
Med SafeLink skapar man enkelt ett användarvänligt, säkert och rationellt flöde av
betalningsfiler mellan företaget och Bankgirot.
Kommunikationen sker med bankernas och Bankgirots
BankgiroLink-protokoll. BankgiroLink ger hög säkerhet,
och möjliggör ett verksamhetsanpassat flöde av betalningsfiler.

Fördelar med SafeLink
Safelink är flexibelt och är lämpligt för alla organisationer med lite större flöden, som känner att de vill ha
ett kraftfullt verktyg för att hantera kommunikationen av
betalningsfiler.
- Säkerhet godkänd av RGK (Riksgäldskontoret).
- Täcker de flesta behoven
- Lättanvänd och rationell

Funktionalitet
SafeLink ger en rationell rutin för sändning och hämtning
av filer.
I SafeLink konfigureras sändtjänster (t.ex. för att sända
leverantörsbetalningar), och hämttjänster (t.ex. för att
hämta inbetalningar). Med hjälp av de förkonfigurerade
tjänsterna blir arbetet med att sända och hämta filer
rationellt och överskådligt.
I programvaran finns funktionalitet för att visa och skriva
ut innehållet i filerna som kommuniceras.

Enkel att implementera
SafeLink är enkel att installera och konfigurera. All konfiguration sker i grafiska användargränssnitt, med hjälp av
guider.
Allt sammantaget ger detta en snabb och smidig driftsättning.

Systemkrav och teknik

SafeLink fungerar med affärssystem i alla tänkbara systemmiljöer och programvaran har stöd för Bankgirots
samtliga tjänster.

SafeLink kan användas i Windows 7 (32 och 64-bits), Windows 8, Windows Server 2008 R2 och 2012.

Det finns stöd för att godkänna betalningar två i förening,
där olika personer har olika roller.

Programmet arbetar med MS SQL Server 2012 Express
Local Database som databas. Det ger en myckeyt lättadministrerad, men fortfarande robust lösning.

SafeLink ger stöd för att skapa och sända betalningsfiler
i en installation, och attestera betalningarna i en annan.
Detta lämpar sig särskilt där en organisation skapar och
sänder filer, och en annan attesterar betalningarna.
I större installationer där man behöver vara flera samtidiga användare i programmet är systerprodukten SafeLink
Corporate ett bättre alternativ.
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Säkerheten i den lokala IT-miljön kan ytterligare förstärkas
med programvaran Safepax Giro, vilket även den erbjuds
av FS Technology AB.

SafeLink går utmärkt att använda i terminallösningar, t.ex.
Citrix eller VDI.

Kontakt
För mer information kontakta FS Technology AB på
telefon +46 (0)8 570 228 28 eller info@fstechnology.se

