FS TECHNOLOGY
SafeLink Payment File Router
- Programvara för workflow, säkerhet och kommunikation
FS Technology AB erbjuder företag, myndigheter och organisationer workflowprogramvaran SafeLink PFR (Payment File
Router).
Med Safelink PFR bygger man enkelt ett automatiserat
och säkert flöde av betalningsfiler mellan företaget och
banken, via FTP/VPN eller SFTP. Kommunikationen sker
direkt med banken, eller via Bankgirot.

Fördelar med SafeLink PFR
För ett företag som skall automatisera sitt flöde av betalningsfiler ger Safelink PFR följande fördelar:
• Innehåller funktionalitet för att bygga ett automatiserat flöde av betalningsfiler.
• Innehåller stödfunktioner som gör användarna trygga
med ett automatiserat flöde.
• Enkel att implementera.
• Enkel att underhålla.

Funktionalitet

Enkel att implementera

Safelink PFR är byggd för att hantera automatiska flöden
av betalningsfiler.

Safelink PFR är enkel att installera och konfigurera.

Safelink konfigureras att bevaka kataloger efter att filer
har skapats av ett eller flera affärssystem, samma filer som
idag sänds manuellt. Safelink PFR fungerar med affärssystemen i alla tänkbara systemmiljöer, då Safelink PFR kan
hämta och lämna filer via FTP.
När en fil hittas startar ett fördefinierat workflow. Ett
typiskt workflow för en fil som skall sändas till banken
består av att skydda filen enligt bankens säkerhetsmetod,
och därefter sända filen till mottagaren via antingen FTP/
VPN eller SFTP. Flödet är emellertid flexibelt.
Det erbjuds även ett antal stödfunktioner, såsom
• Ärendeloggning
• E-post meddelande till användare
• Arkivering.
Dessa gör att användarna känner trygghet i det automatiserade flödet.
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Allt workflow konfigureras i grafiska användargränssnitt,
med hjälp av guider.
Utprovade säkerhetskomponenter för att skydda filen
enligt bankens metod säkerhetsprogramvara erbjuds för
de stora affärsbankerna samt Bankgirot.
Allt sammantaget ger en snabb och smidig driftsättning.

Systemkrav och teknik
SafeLink PFR kan användas på Windows Server 2008 R2
och 2012.

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

