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     A maior vantagem do backup em nuvem, com certeza é o fato
de todos os dados ficarem longe dos perigos de um acidente na empresa
ou nos próprios computadores. Mas você sabia que esses não são os
únicos causadores da perca de dados dentro de uma empresa?

São eles:
• 44% dos dados são perdidos por

defeitos em hardwares ou sistemas;
• 32% é causado por erro humano;

• 14% por software corrompido;
• 7% por vírus de computador;

• 3% por desastres naturais.

     As situações acima só cabem para quem tem em sua empresa
alguma maneira de backup, mas que não se encontra em nuvem. Se
você ainda não tem um backup em sua empresa, você precisa saber
que:
• 1 em cada 5 computadores sofre um dano fatal no HD durante sua
vida útil;
• 2.000 laptops são roubados ou perdidos todos os dias;
• 100% dos computadores são passíveis à falhas;
• 140.000 HDs quebram nos EUA toda semana.
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Por mais difícil que seja aceitar, nenhuma empresa está a salvo de acidentes,
eles vão desde um incêndio, até uma pequena xícara de café que não deveria

estar ao lado do notebook. Estatísticas de mercado apontam que uma empresa
tem altas probabilidades de deixar de existir em um período de dois anos caso

tenha um problema com seus sistemas computacionais e não tenha uma solução
de backup e recuperação proativa.

Olhando todos os fatos citados acima, é impossível negligenciar a segurança dos
dados de sua empresa, mas a questão agora é encontrar qual o melhor tipo de

backup para o seu negócio. 
Veremos isso no capítulo seguinte, vamos lá?
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Depois de enxergar os riscos que sua empresa está sujeita por não ter nenhum tipo
de backup, surge a dúvida: Como eu faço o backup dos meus dados?

É evidente que fazer o backup é uma forma incrível de manter seus dados críticos
em segurança, porém existem formas amadoras de backup que causam uma falsa

sensação de segurança e deixa seus dados vulneráveis para que alguém,
mal-intencionado ou não, formate ou cometa algum erro grave.

Existem diversas formas de se fazer o backup, entre elas:
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BACKUP INTERNO           BACKUP EXTERNOBACKUP INTERNO           BACKUP EXTERNO

Vulnerável a acidentes
e assaltos. 

Não possibilita a cópia de dados
idênticos mais de uma vez. Quando é

possível realizar backup
diferencial e/ou incremental,

a restauração é extremamente
complexa.

Escalável, centralizado, disponível,
acessível, descomplicado,

automatizado.

O backup externo é o método mais
seguro para quem deseja se prevenir

de desastres e imprevistos que
possam ocorrer.

Pode levar horas para fazer a
gravação e recuperação dos dados.

A nuvem reduz o riscos de violação da
informação ou de esquecimento, nela

toda a informação é guardada de
forma digital e automatizada.
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Para recuperar um arquivo ou pasta, é preciso
primeiro encontrar a fita que contém o backup do
dia desejado, descompactar o conteúdo, navegar

e localizar o arquivo e  restaurar para a localização.
O procedimento pode levar de 

horas a dias.

O manuseio físico das mídias requer tempo e
intervenção manual, inviabilizando a

restauração dos arquivos
quando ocorrem erros acidentais.

Por se tratar de um material sensível
e inflamável, o armazenamento se torna algo

extremamente complicado.

Não existe uma maneira fácil de manter
múltiplas versões de um mesmo arquivo.

O que torna o backup em nuvem mais
acessível é o fato da empresa ter gastos

proporcionais aos recursos
que ela utiliza.

Facilita a vida do profissional de TI. Como a
informação é centralizada, após a padronização
de todas as unidades, restabelecer a informação

em qualquer unidade se torna
uma tarefa simples.

Informações disponíveis para pessoas que
não estão dentro da empresa, podendo ser

home office, em viagens ou qualquer
outro lugar.

A flexibilidade da nuvem permite atender
de pequenas empresas com um ou dois

computadores a grandes
companhias com milhares de máquinas.
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Agora que você já entendeu a necessidade do backup em nuvem em sua empresa, podemos melhorar juntos a
segurança do seu negócio. Para realizar a implementação dentro de sua empresa, é preciso entender quais benefícios

você está procurando, a solução em Cloud ideal para uma empresa é diferente da solução para pessoas físicas.

Alternativas como o One Drive, Dropbox e Google Drive podem ser úteis para pessoas físicas, porém, quando se trata
de uma empresa, eles não podem ser considerados uma solução.

Um backup corporativo vai além do quesito banco de dados. Se estamos falando de uma solução que atenda
desde pequenas empresas até grandes corporações, ela requer mais funções como:

Integração do banco de dados com CRM’s, ERP’s e muito mais.

Deve funcionar em qualquer tipo de plataforma, ou seja, Linux, Windows,
IOS. O papel do backup é identificar o sistema operacional e realizar o backup de maneira correta.                   

Suporte
Técnico

SAC

Vendas

Marketing
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Seguro: A primeira e
mais procurada
vantagem do

backup em nuvem
é a segurança;

Disponível: Diferente
de um servidor local,
um backup na nuvem
estará disponível para

você 24/7.

Flexível: Se sua 
empresa crescer,

o backup em
nuvem acompanhará
o seu crescimento;

Acessível: A empresa
que realiza os backups

em nuvem, gasta
proporcionalmente

aos recursos que ela
utiliza;

Inteligente: Possui
inteligência para
evitar que dados
sejam copiados

mais de uma vez;

Integração: Realiza
a integração

do banco de dados
com CRM, IRPs, etc.

Fácil: Facilidade
para encontrar

arquivos e pastas;

Móvel: O backup em
nuvem pode disponibilizar
informações para pessoas

que se encontram em
qualquer lugar;

Centralizado: Se necessário
restabelecer qualquer

informação, em
qualquer unidade,

você terá essa
informação de maneira

fácil e rápida;

Ilimitado: Permite que você
continue realizando o backup

de toda sua informação,
independentemente de você

aumentar em 100
vezes o seu volume

de um mês para o outro;
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Fundada há 15 anos, a DELTIME oferece soluções em tecnologia para auxiliar seus clientes
nas atividades de consultoria e gerenciamento de projetos, gestão de serviços e gestão predial.

Oferecendo o mais alto nível de qualidade em serviços de TI, a DELTIME atua de forma consultiva
buscando atender as necessidades específicas de seus clientes, unindo o custo-benefício ao que

há de mais atual em tecnologia.

Auxiliamos clientes de diversos segmentos e portes a gerenciar seus recursos tecnológicos,
elevando o grau de maturidade e aplicando as melhores práticas de mercado (COBIT, ITIL, PMBOK,
ISO 27000), tornando-os competitivos e compatíveis aos padrões reconhecidos internacionalmente.

Agregamos segurança e confiabilidade através da oferta de conjuntos personalizados de serviços
e soluções, proporcionando ao cliente maior tranquilidade para manter o foco no desenvolvimento

estratégico de seu negócio.

Fale conosco e tire suas dúvidas!
Envie um e-mail para: comercial@deltime.com.br

R. Enxovia, 472 – Conjunto 1210
Santo Amaro  – São Paulo – SP

CEP: 04711-030
Tel. (11) 5097-9689 | (11) 3588 – 0230

R. Rivadávia Carnaúba, 91, sala 04
Caixa Postal CA263
Pinheiro  –  Maceió – AL – CEP: 57057-260
Tel. (82) 3025 – 5198 | (82) 98215 – 2222


