
Conheça nossa solução Corporativa de Backup e 
Armazenamento



QUEM SOMOS

Compromisso com o Cliente

Somos uma empresa com foco em tecnologia da informação. Nossa missão é deixá-lo 
tranquilo para cuidar do seu negócio.



A IMPORTÂNCIA DOS DADOS

Empresas de qualquer porte estão mais dependentes dos 
seus sistemas em operação contínua para manterem suas 

atividades mais básicas (atendimento dos clientes, 
faturamento)

A TI precisa resolver questões de proteção e 
armazenamento dos dados que crescem à cada dia



PERDA DE DADOS

Riscos de perda de dados ocorrem
a todo instante

Furtos de 
equipamentos e

Desastres no ambiente
como inundações, 
incêndios

Desastres e Furtos

9% das causas

Vírus e 
ransomwares

Ataques digitais

22% das causas

Falha com queima
de HDs, Servidores 
e Storages
Equipamentos
obsoletos e sem 
garantia

Hardware

27% das causas

Imperícia  de 
funcionários e 
falhas na migração 
de sistemas

31% das causas

Erros humanos



PRÁTICAS OBSOLETAS DE BACKUP

Backups em fitas possuem desvantagens por serem        
mais caros (robôs de fitas, licenciamento, logística externa)

Necessitam investimentos recorrentes e treinamento da TI

Mídias externas como pen drives e HDs externos são 
alternativas amadoras pois requerem intervenção manual, 
são apenas cópias locais, sem criptografia e sem validações



Clientes sem 
backup ou 
utilizando soluções 
amadoras

Clientes seguros com  
backup automatizado 
e dados em data 
center

Vs.



EXEMPLOPLATAFORMA BACKUP EM NUVEM

Software 
Backup 

para 
Servidores

Operação

24 X 7

Portal 
Web de 
Gestão

Suporte 
Técnico 
com SLA

Data 
Center

Tier III

Solução 
FTP

Tenha todos os recursos de 
software, infraestrutura de data 

center e serviços de suporte 
para proteger as informações da 

sua empresa



EXEMPLONOSSA VISÃO

BACKUP MANAGER

é uma plataforma 
automatizada, simples e 

completa

Simples01 Automático02 Completo03 Confiável04

Setup e instalação 
rápida

Backup agendado e 
monitoramento 

24 X 7

Preparado para 
Windows, Linux e 
Banco de Dados

Plataforma robusta 
e confiável



EXEMPLOPORTAL WEB

Gestão dos serviços de 
Backup e FTP

Tarefas avançadas 
(Restore e Configurações)

Acesso à Relatórios 
on-line



DADOS SOB CONTROLE

Alarme

Monitoramento 24 X 7

Em caso de falhas ou incidentes nas 
tarefas de Backup serão gerados 
alarmes por e-mail e LOGs para 
diagnóstico



EXEMPLOBACKUP PARA SERVIDORES

Selecione as pastas desejadas

Configure o horário de 
execução

Interface simples e 
amigável

Fácil de instalar e configurar

Software roda como 
serviço no Windows 



EXEMPLOMULTI PLATAFORMA

Windows

System State Backup
Microsoft

Hyper-V

SUA LOGO AQUI



EXEMPLOFUNCIONALIDADES BACKUP MANAGER

Agendado e automático: Não se preocupe com a 
execução dos seus backups. Operação automática

Backup Delta: Capacidade de enviar apenas os 
blocos modificados de um arquivo sem realizar o 
seu upload a cada nova alteração

Backup Incremental: Após o backup completo, 
tem a capacidade de identificar e realizar o 
backup somente dos arquivos novos e 
modificados, acelerando o processo de upload

Compressão: Realiza a compressão dos dados em 
taxas de até 80% além de opção de filtro por tipo 
de arquivo para a otimização do consumo de 
espaço em nuvem

Backup Local: Permite que o backup cliente mantenha 
uma cópia local para maior agilidade nas restaurações

Backup de unidades de rede: Permite a seleção de 
compartilhamentos de rede como origem do backup: 
NAS, servidores standalone, CIFS, entre outros

Retenção: Permite realizar a restauração de um 
arquivo em uma data específica de dias, semanas, 
meses ou anos atrás

Criptografia: Os dados são criptografados por chaves 
definidas pelo próprio cliente, garantindo a sua total 
confidencialidade

Versionamento: Permite a realização do download de 
versões de dias anteriores dos arquivos modificados 
ou excluídos



EXEMPLOFUNCIONALIDADES BACKUP MANAGER

Controle de Banda: Permite limitar a taxa de 
consumo máximo da banda internet disponível 
para a aplicação de backup

Transferência SSL: Os dados são transferidos 
através de conexões da internet utilizando um 
canal seguro de comunicação (https/SSL)

Pré comando: Permite a execução de um 
comando do sistema operacional antes e após a 
execução do backup

Notificações por e-mail: Permite a definição de 
destinatário de e-mail específico de acordo com o 
status de cada job de backup

Administração Remota: Permite que os agentes 
de backup sejam configurados e iniciados 
remotamente nos servidores do cliente através do 
portal web

Restauração granular: Restauração completa ou 
granular de um arquivo com os níveis de permissão 
configurados, ou até mesmo uma tabela de banco de 
dados

Restore pela Web: Restaurações e compartilhamento 
dos arquivos de backup via WEB a partir de qualquer 
navegador

Filtro de Backup: Opção de filtrar tipos de 
arquivos que não necessitam de backup (.exe, 
.mp3, etc)



CENÁRIO EM NUVEM

Os dados dos servidores e estações de trabalho da sua empresa serão enviados 
diretamente aos data centers da Ascenty, com alta performance em link 1,0Gbps, 
monitoramento 24/7 e Relatórios Técnicos

Data Center TIER IIILado do Cliente



CENÁRIO EM NUVEM + LOCAL

▪ Dados criptografados na origem garantindo sigilo e confidencialidade

▪ Dupla Proteção: Backup local + Data Center

• NAS
• Storage
• Unidade Mapeada

Internet

Switch Gbps

Restore

Backup

Data Center Brasil



EXEMPLODATA CENTER NO BRASIL TIER III



EXEMPLODATA CENTER NO BRASIL TIER III

▪ Data Centers World Class Tier III com investimento 

superior a 200 milhões de reais em segurança

▪ Infraestrutura extremamente segura, abriga milhares 
de servidores e bancos de armazenamento de ados

▪ Segurança armada e vigilância 2 x 7 (CFTV)

▪ Sistemas inteligentes de detecção de fumaça e
extinção de incêndio com gás inerte para não afetar
os equipamentos.

▪ Sistema de energia ininterrupta (concessionária, UPS
e geradores)

▪ Controle de acesso por meios biométricos



EXEMPLONOSSOS SERVIÇOS

Sistema de monitoramento
24 X 7 X 365 com geração 

de alarmes

Suporte técnico
com especialistas

Envio de Relatórios 
diários

Softwares 
corporativos

Entregaremos as ferramentas e as pessoas para lhe apoiar 
em cada necessidade de proteção das suas informações

Data Center preparado
para novos volumes



EXEMPLONOSSOS DIFERENCIAIS

Relatórios para 
Trilha de Auditoria e 

Melhores Práticas

Solução completa de 
backup para sistemas 
de Arquivos, Bancos 
de Dados, Máquinas 

Virtuais e MS 
Exchange



Tenha certeza que seus dados estarão disponíveis 
quando precisar

Entre em contato HOJE MESMO!


