
O Veritas Alta™ Capture Suite apoia a maior cobertura de captura da indústria, permitindo às organizações ingerir dados de mais de 

120 aplicativos e canais, incluindo plataformas de mensagens financeiras, colaboração, compartilhamento de arquivos, mídia social, 

bate-papo móvel, e conteúdo baseado em nuvem. 

Totalmente personalizável: Pode ser personalizado para suportar qualquer conteúdo, incluindo fontes de conteúdo proprietário 

Projetado para simplicidade: Sem necessidade de treinamento; pequena pegada; funciona com a infraestrutura existente; instalação 

rápida 

Adicione o Veritas Alta Capture para:

Arquivo das conversas de negócios que ocorrem em todas as suas plataformas 

À medida que mais comunicações comerciais acontecem através de novas mídias digitais, a captura dessas comunicações tornou-se 

essencial para: 

• Conformidade com os regulamentos do setor, incluindo serviços financeiros e farmacêuticos. 

• Suporte aos esforços da descoberta eletrônica para casos e investigações legais. 

• Retenção de comunicações para governança corporativa e outros mandatos 

Evitar mensalidades e encargos de migração 

Veritas Alta Capture - o único pedido de arquivamento de mensagens endossado tanto pela Microsoft como pela Veritas - simplifica 

enormemente o processo de captura e arquivamento de mensagens para conformidade e eDiscovery. Ao trabalhar com o Veritas Alta 

Archiving, o Veritas Alta Capture o ajuda a evitar: 

• Migração onerosa de seus dados existentes para um armazenamento de dados terceirizado

• A inconveniência de executar dois arquivamentos em paralelo

• Gasto em taxas mensais caras e recorrentes

Veritas Alta Capture Suite 
Capture tudo para dentro da nuvem. 

Retenha todas as conversas que 
estejam sendo realizadas por seus 

funcionários, por qualquer meio

Com regulamento de 
arquivamento de mensagens

Conformidade
eDiscovery e preparo 

legal

AprimoramentoArquivo morto



A combinação ideal de poder e simplicidade:

• Totalmente personalizável

• Capacitação perfeita de nuvens com Veritas Alta Archiving

• Fácil de configurar e implantar

Ajuda a cumprir com os principais conselhos regulamentares:

• Financeiro: SEC, FINRA, CFTC, SOX, MiFID II

• Farmácia e Assistência Médica: FDA, HIPAA, FDCA, ARRA

• Governamental: FOIA, FISMA

• Energia e Serviços Públicos: FERC, DOE, NERC, normas estaduais

• Internacional/Comercial: FTC, GDPR

Veritas Alta Capture é totalmente personalizável e pode ser adaptado 

para oferecer suporte a qualquer conteúdo (inclusive texto delimitado, 

XSLT/XML). Pergunte-nos como.

Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 95% da Fortune 100, confiam em nós para ajudar a garantir a proteção, a capacidade de 
recuperação e a conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade em escala, 
que proporciona a resiliência que nossos clientes precisam contra as interrupções ameaçadas por 
ciberataques, como os resgates. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar a capacidade da Veritas 
de executar, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas operacionais, mais 
de 1.400 metas de armazenamento e mais de 60 nuvens através de uma abordagem única. A Veritas, 
impulsionada pela Tecnologia Cloud Scale, está apresentando hoje sua estratégia de Gerenciamento 
Autônomo de Dados que reduz as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, oferece melhor custo-
benefício. Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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O Veritas Alta Capture é um 
produto pioneiro de verdade na 
área de conformidade. É uma 
solução fácil de configurar 
para nossos muitos problemas 
complexos. A equipe de suporte 
também é excelente.”

Bo He,  
Vice-Presidente, KKR

Colaboração 
• Chatter 
• Chatter Cipher Cloud 
• Crowd Compass 
• Microsoft Teams 
• Twitter 
• Yammer 
• Slack  
•  Microsoft Teams  

Meetings

Plataformas financeiras 
• Bloomberg Mail, Chat & IM 
• Eikon Messenger / Reuters 
• FactSet 
• FX Connect 
• IceChat 
• Redtail Speak 
• Symphony 
• UBS 
• Yieldbroker 
• XIP

Dispositivos móveis e texto 
• AT&T 
• BlackBerry 
• WhatsApp 
• SMS 
• Verizon 
• WeChat

Ferramentas empresariais 
• ServiceNow 
• Webpage 
• Webhooks 
• Pivot

Outros 
• Formatos de dados personalizados 
• Arquivos EML 
• Texto delimitado 
• Bancos de dados SQL 
• XSLT/XML 
• EWS 
• Exchange 
• Exchange Online 
 
* Não vê seu tipo de conteúdo listado?  
Veritas Alta Capture é totalmente personalizável 
e pode ser adaptado para oferecer suporte 
a qualquer conteúdo (inclusive texto delimitado, 
XSLT/XML). Pergunte-nos como

Colaboração por documento 
• Amazon S3 
• Box 
• Citrix ShareFile 
• Dropbox 
• Google Drive 
• OneDrive for Business

Tipos de Conteúdo Suportado*

• Webex Teams 
• Workplace da Meta 
• YouTube 
• Zoom Meetings 
• SharePoint 
• Salesforce 
• RingCentral 
• Crowd Compass
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