Cópias de segurança na cloud: seguro, simples e flexível

A informação é um dos activos mais
importantes das organizações. Proteja-a.
Como funciona?

Características

O eurotux eBackup é um serviço cloud que garante a salvaguarda
automatizada dos dados de PCs, portáteis ou servidores de
qualquer tipo de organização, para uma localização remota, em
datacenter especializado.

Deduplicação na origem, transferindo apenas blocos novos

Para utilizar o serviço apenas é necessário efectuar a instalação
de agentes de software nas máquinas com dados a proteger.

Permite acesso online aos ficheiros (via web browser)

Backup para uma infra-estrutura redundante
Transferência protegida de dados entre a origem e o destino

Suporta os principais sistemas operativos e aplicações
Permite recuperar alterações efectuadas nos últimos 30 dias
Permite salvaguardar os conteúdos de todo o computador ou
apenas dados seleccionados

Deduplicação na origem

Níveis de serviço

A solução disponibilizada recorre à tecnologia de deduplicação,
o que permite minimizar o tráfego de dados na rede e acelerar
significativamente o tempo global de execução do backup.

É fornecido acesso a um conjunto base de ferramentas:

Ao identificar blocos redundantes e transferindo apenas os
blocos de dados não conhecidos, esta tecnologia reduz o
volume de dados transportados e armazenados, diminuindo o
impacto da sua transferência nas infra-estruturas de comunicações
e reduzindo o espaço necessário para os armazenar.

> FAQ
> Fórum de suporte
> Relatório mensal de execução com estatísticas de uso
> Avisos de alerta para níveis elevados de utilização dos
recursos contratados

Dependendo do nível de serviço contratado (Standard ou
Profissional) o cliente terá acesso a serviços adicionais.

Backup as a Service
O eurotux eBackup representa uma alternativa aos tradicionais
sistemas de backup com enormes vantagens para as
organizações que adoptem este serviço. Proporciona o máximo
de garantias e confidencialidade, sem que existam custos de
setup ou preocupações com a manutenção e licenciamento das
infra-estruturas.

eurotux eBackup Standard

Preços desde
100€ anuais

Suporte disponível por email
Politica de Backup pré-estabelecida:
Salvaguarda de um directório pré-definido (c:/dados)
Horário dos backups definido pelo serviço
Todos os backups são accionados de uma
forma automatizada

eurotux eBackup Profissional

Preços desde
240€ anuais

Suporte disponível por ferramenta web, email ou telefone
Política de backups à medida do cliente:
Localização dos dados a proteger definida pelo utilizador
Horário dos backups definido pelo utilizador com validação
da Eurotux
No caso dos Portáteis/Desktops o utilizador pode accionar
os backups manualmente
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