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EMC suportará especificações moreq2 para o EMC Documentum Records
Manager
Nova certificação ajudará os clientes da companhia a abordar requisitos da União Europeia
para governança e conformidade da informação.
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Atenas, Grécia, Momentum Europe 2009 – A EMC Corporation (NYSE: EMC), líder mundial
em armazenamento e gerenciamento da informação, anunciou seu compromisso com a
certificação MoReq2 para o EMC Documentum Records Manager. A solução de gestão de
registros da EMC compatível com o MoReq2 ajudará a as organizações europeias e as
corporações multinacionais com operações na Europa a satisfazer as exigências mais
rigorosas de governança e conformidade da informação. A EMC pretende oferecer o suporte
à certificação MoReq2 no ano que vem.

Pesquisar

O MoReq2 é a segunda versão do Modelo de Requisitos para a gestão de registros
eletrônicos. Publicado em março de 2008, enfoca principalmente os requisitos funcionais
para a gestão de registros eletrônicos por um sistema de gestão, destinado à utilização em
toda a União Europeia.
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“A EMC, fornecedora líder de soluções de gestão de registros e membro do painel de revisão
do MoReq2, ofereceu uma colaboração valiosa para assegurar que a especificação
abordasse as necessidades da mais ampla comunidade de usuários”, disse Jeff Bettencourt,
vice-presidente e gerente-geral do Grupo de Produtos de Governança da Informação da
Divisão de Gestão e Arquivamento de Conteúdo da EMC. “Este anúncio destaca o empenho
da EMC em possibilitar que os nossos clientes europeus alinhem suas organizações com
requisitos de conformidade regulatória, padrões de gestão de recursos e melhores práticas,
ajudando-os a aplicar a boa governança ao volume crescente de informações que
gerenciam.”
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As soluções de governança da informação para gestão de registros da EMC permitem que
as organizações controlem todo o ciclo de vida dos registros corporativos — incluindo
criação, proteção, acesso e eliminação — de acordo com as políticas determinadas pelo
sistema. As soluções abrangem EMC Documentum Retention Policy Services, EMC
Documentum Records Manager, EMC Documentum Physical Records Services e EMC
Documentum Federated Records Services. Sua arquitetura modular exclusiva possibilita que
os clientes implementem do mínimo ao máximo necessário de funcionalidade.
Com os Retention Policy Services, os clientes implementam procedimentos de retenção e
eliminação totalmente transparentes para os usuários. O Records Manager permite a
implementação de um sistema formal de registros. Os Physical Records Services ampliam a
solução para gerenciar papel, microficha e outros tipos de registros físicos além de conteúdo
eletrônico. Os Federated Records Services estendem a capacidade de gestão de retenção a
repositórios adicionais, incluindo o Documentum e sistemas de terceiros, para fornecer um
sistema único de registro de conteúdo corporativo, independentemente de localização ou
sistema.
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O Records Manager apresenta conformidade certificada com vários padrões nos Estados
Unidos e na Austrália e suporta diretivas internacionais de gestão de registros como ISO
15489. No relatório “Forrester Wave™: Gestão de Registros, 2o Trimestre de 2009”, o
Records Manager foi apontado líder do mercado de gestão de registros. A solução também
obteve a classificação máxima, “Fortemente Positivo”, no relatório da Gartner intitulado
“Marketscope for Records Management”.
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Perfil Momentum Europe 2009 - O Momentum Europe, que aconteceu de 9 a 12 de
novembro de 2009 em Atenas, Grécia, é o maior encontro de clientes, parceiros e
especialistas do segmento de gestão e arquivamento de conteúdo corporativo fora das
Américas. A solução da EMC para governança da informação será demonstrada durante a
apresentação técnica do Congresso e no pavimento de exibição da Momentum Europe. Além
disso, mais de 30 parceiros demonstraram produtos e serviços que integram e exploram as
soluções de gestão e arquivamento de conteúdo líderes de mercado da EMC.
A EMC Corporation (NYSE: EMC) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de
tecnologia de infraestrutura da informação e soluções que permitem que empresas de todos
os tamanhos transformem a maneira como competem e criam valor a partir de seus dados.
[site www.emc2.com.br ou pelo telefone 0800-55-3622].
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