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O desafio 
As organizações usam cada vez mais serviços terceirizados para apoiar suas 
operações e entregar produtos e serviços a seus clientes. Com isso, as organizações 
retêm os riscos associados a essas relações com terceiros. Muitos desses riscos 
podem ser significativos, e incluem violações de conformidade regulamentar, prejuízos 
financeiros causados por erros, fraude e interrupção dos negócios, além de dano à 
reputação. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Third Party Catalog permite documentar todas as relações, 
interações e contratos com terceiros, bem como as unidades de negócios e indivíduos 
na organização responsáveis por cada relação com terceiros. Com o RSA Archer, você 
pode registrar todas as informações sobre terceiros, incluindo perfis, projetos, 
hierarquia de negócios de terceiros, contatos, instalações, contatos responsáveis de 
terceiros, e mais, em um único repositório. 

Principais recursos 
• Catalogue elementos organizacionais de seu negócio para relatórios de terceiros 

• Catalogue fornecedores, parceiros, prestadores de serviço e outros terceiros 

• Capture detalhes importantes relacionados a terceiros, inclusive contratos 

• Mapeie unidades de negócios internas para terceiros 

• Gerencie contatos com terceiros 

• Gerencie relações com terceiros de maneira eficiente 

• Estabeleça responsabilidades para cada relação com terceiros 

• Rastreie exceções relacionadas a relações com terceiros 

Principais benefícios 
O RSA Archer Third Party Catalog fornece: 

• Conhecimento de todas as relações com terceiros em toda a organização 

• Tempo reduzido de identificação de contratos e relações com terceiros 



• Responsabilidade para relações com fornecedores individuais e identificação 
rápida de proprietários das relações 

• Habilidade de rastrear termos de contratos, incluindo notificação de eventos 
chave de contratos, como obrigações contratuais e datas de expiração e 
renovação 

 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da EMC podem ajudar a 
resolver seus desafios de negócios e de TI, entre em contato com seu representante 
local ou revendedor autorizado, ou acesse www.rsa.com. Se você já é um cliente do 
RSA Archer e tem dúvidas, ou gostaria de informações adicionais sobre licenças, entre 
em contato com o RSA Archer em archersupport@rsa.com ou ligue para 1-888-539-
EGRC. 
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