GO GET
DESCARREGUE CONTEÚDOS DE TODO O LADO

wtvision.com
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Faça o download de ﬁcheiros JSON / XML / HTML / TXT / Imagens ou
qualquer outro conteúdo online com o Go Get
Faça a gestão de todos os seus ﬂuxos de dados através de uma ferramenta
centralizada e localizada na nuvem
Instale localmente um ou mais Agentes Go Get, para armazenar os dados
de que necessita na rede local e assegurar a máxima redundância
Agende downloads de conteúdos em qualquer altura e com qualquer
periodicidade
Transforme, ﬁltre e faça a gestão do seu conteúdo de acordo com as suas
necessidades
Crie o seu próprio workﬂow de downloads personalizado, integrando
arquiteturas web e formatos especíﬁcos
O Go Get integra de forma simples e eﬁcaz com outras aplicações
wTVision, transformando ﬂuxos de dados na nuvem em ﬂuxos de dados
locais
O Go Get suporta múltiplas APIs complexas que se encadeiam para
alcançar conteúdo de difícil acesso
Trabalha lado a lado com o Go Social para garantir que o conteúdo das
redes sociais está armazenado em segurança na sua rede local
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GO GET
O Go Get é um sistema de gestão de downloads que lhe permite
transformar todo o tipo de ﬂuxos de conteúdos online em informação
disponível na sua rede local.
Agende os seus downloads e transforme conteúdos da web, de forma a
servir as suas necessidades.

Quer sejam os últimos resultados desportivos, o estado do trânsito ou
conteúdos das redes sociais, assegure-se de que os dados foram
armazenados de forma correta no sua rede local antes de irem para o ar.
Não comprometa a sua emissão apenas porque tem problemas na ligação à
internet.
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GO GET WORKFLOW
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Garanta os conteúdos no sítio certo, no tempo certo!

CONTACTE-NOS

sales@wtvision.com
wtvision.com

