Kanban Tool On-Site
Segurança no seu Núcleo

O Kanban Tool On-Site é a versão local do serviço Kanban Tool, que você pode executar
e gerenciar em seu próprio ambiente seguro.
Ele fornece a mesma promessa e experiência sem precedentes que o serviço on-line
kanbantool.com, permanecendo totalmente sob seu controle.

Principais Benefícios
da Kanban Tool On-Site


Segurança Sem Compromissos



Controle do Sistema e Confiabilidade

A solução no local é ideal para manter seus
dados confidenciais seguros. Não é necessária
conectividade com a Internet e os dados
confidenciais são armazenados localmente em
uma máquina que você possui e gerencia.

Obtenha controle total sobre o sistema
e visibilidade total dos registros de atividades.
Isole com segurança a sua instância do
Kanban Tool do mundo externo por trás do
seu próprio firewall e não retransmitir nenhum
provedor de terceiros.





Conformidade Orientada pela Segurança

Solução Kanban No.1 No Local

Agora, sua empresa pode atender facilmente
às mais exigentes leis de segurança
de dados e requisitos de conformidade, além
de gerenciar backups de dados de acordo
com as próprias políticas internas.

A Kanban Tool é confiável por algumas das
principais empresas da Fortune 500 de todo
o mundo. Com o Kanban Tool On-Site, você
obtém a mesma experiência, hospedada em seu
próprio computador.
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Baixos Requisitos

Nenhum hardware ou software especial
é necessário. O Kanban Tool On-Site
é fornecido como uma Máquina Virtual no
Open Virtualization Format, e você pode
instalá-lo mesmo em seu próprio laptop.

Acreditamos que a instalação do software não
precisa ser complicada. A instalação
é um processo simples de poucas etapas, que
normalmente demora cerca de 15 minutos
e não requer habilidades especiais de TI.

A Solução Confiável
Desde startups até as principais empresas da Fortune 500,
o Kanban Tool ajuda as equipes a obter melhores resultados.
Entre em contato conosco pelo e-mail sales@kanbantool.com para saber mais e iniciar uma avaliação gratuita.

