INFRASCALE CLOUD BACKUP
Proteja todos os dados. Nunca pague um resgate. Durma descansado.
O Infrascale Cloud Backup é uma solução enterprise de backup direto para a cloud que protege servidores,
computadores, portáteis, tablets e smartphones, tudo numa única solução.

A Infrascale foi considerada como a solução mais rápida ao nível das velocidades de upload:
“Velocidade de backup inicial sem rival e um conjunto de funcionalidades e ferramentas que
a tornam numa das melhores escolhas para proteção de dados offsite.”
Fonte: PC Magazine, Fevereiro 2016

Funcionalidades principais e Benefícios
Protege todos os seus dados
Com tantos portáteis e dispositivos móveis a
serem utilizados, torna-se difícil proteger os
dados distribuídos. O Infrascale Cloud Backup
suporta os sistemas operativos mais populares
e protege servidores, estações de trabalho,
portáteis e dispositivos móveis.
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O Infrascale Cloud Blackup inclui a deteção
anómala que o notifica proativamente quando
existe algo estranho num determinado ficheiro.
Estes avisos podem limitar a quantidade de
danos inflígidos por ransomware ao mesmo
tempo que revela a altura da infeção.

Confiança na Cloud
Ao criar cópias de segurança da sua informação
na cloud pode aceder, gerir e recuperar os seus
dados a partir de qualquer dispositivo através
do nosso portal web online - aceda a partir de
qualquer browser, mesmo através do tablet ou
smartphone.

Histórico ilimitado de versões
Com tantos portáteis e dispositivos móveis a
serem utilizados, torna-se difícil proteger os
dados distribuídos. O Infrascale Cloud Backup
suporta os sistemas operativos mais populares
e protege servidores, estações de trabalho,
portáteis e dispositivos móveis.

Encriptação ultra-segura
Protegemos os ficheiros com encriptação AES
256 bit antes de os transferirmos por uma
ligação SSL (AES 256 bit) para um dos nossos
centros de dados de topo. Também encriptamos os dados em descanso nos nossos data
centers. Para maior segurança e privacidade,
disponibilizamos o UltrasafeMAX, um método
de encriptação exclusivo que lhe dá apenas a si o
acesso à informação desencriptada.

Proteção em mobilidade
Para muitas organizações, proteger dispositivos
móveis e portáteis de utilizadores remotos e
escritórios pode ser uma dor de cabeça. Com o
Infrascale Cloud Backup, pode proteger todos os
seus dados - estejam onde estiverem.

POWERED BY

Como funciona

Deployment em massa

Alertas de Monitorização

Teste uma Recuperação

Pode implementar em massa os agentes
de backup em portáteis localizados em
escritórios, computadores e dispositivos
móveis. Pode até integrar a
implementação com o Active Directory e
criar contas automaticamente.

Crie alertas para mostrar erros, avisos,
tarefas com sucesso, backups falhados,
anomalias, ou qualquer combinação
destes. Os alertas proativos poupam
tempo e asseguram que os dados das
suas organizações e dispositivos estão
protegidos.

Ao criar cópias de segurança da sua
informação na cloud pode aceder, gerir
e recuperar os seus dados a partir de
qualquer dispositivo utilizando o nosso
portal online - aceda a partir de qualquer
browser, mesmo através do tablet ou
smartphone.
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ESCOLHAS DE REPLICAÇÃO
INFRASCALE, PRIVADA OU PÚBLICA
OPCIONAL

A interface de gestão centralizada
simplifica a proteção de dados em
escritórios e dispositivos.

Protege ambientes mistos,
incluindo físicos e virtualizados e
mais de 100 sistemas operativos
(Windows e Mac).

Encriptação de classe militar,
encriptação em trânsito e
encriptação dos dados em
descanso.

Conformidade com o armazenamento de dados
O Infrascale Cloud Backup foi desenvolvido para dar resposta às necessidades das empresas e organizações que lidam com informações
sensíveis. As capacidades proativas de conformidade com as diversas regulamentações asseguram a sua proteção contra multas pesadas e
outros problemas.
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A flexibilidade da Cloud
Com o Infrascale Cloud Backup, pode escolher onde armazenar os seus dados: a nossa cloud, a sua cloud ou qualquer cloud. Se optar por
armazenar os seus dados com a Infrascale, pode optar por um dos nossos 15 centros globais, Tier III e Tier IV.
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CENTROS DE DADOS
Serviços opcionais
Recuperação Granular

Bare Metal Backup & Recovery

Para muitas organizações, o email é o sistema mais importante. É por esse motivo que oferecemos a recuperação
granular que permite recuperar todas as caixas de correio,
apenas uma, ou até emails individuais, anexos ou objetos do
calendário para um sistema que está em produção.

Para além de ficheiros e pastas, o Infrascale disponibiliza uma
solução de Bare Metal Backup & Recovery que permite recuperar uma máquina na sua totalidade ou uma VM depois de
uma enorme falha. Tipicamente o processo envolve reinstalar o
sistema operativo e aplicações, restaurando também os dados
e definições.

Sistemas operativos

