A iSafe, sempre inovando, disponibiliza no mercado a solução Corporativa de Backup Remoto. Contando com
uma infraestrutura dedicada, com storages de alto desempenho e link de dados dedicado, oferecemos segurança e
confiabilidade para os dados da sua empresa.
O acesso aos dados de sua empresa estarão sempre disponíveis, a qualquer momento. Interface de acesso
amigável, a partir das principais plataformas de navegação (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) e também
através de dispositivos móveis, como tablets e smartphones (sistemas operacionais iOS e Android).
Backup Remoto

Só percebemos a importância de um backup quando precisamos dele para salvar
dias, semanas ou meses de trabalho perdido, não é verdade?
A iSafe possui serviços de backup em equipamentos especializados em
armazenamento de dados com alto desempenho, oferecendo a máxima proteção
aos arquivos, documentos ou qualquer outro tipo de informações importantes para
a sua empresa. Os backups poderão ser realizados através de uma conexão
criptografada e podem ser restaurados a qualquer momento.
Não seja pego de surpresa! Não espere acontecer o inesperado e seus dados serem perdidos, para só depois
perceber a importância de um backup remoto.
Acidentes, desastres naturais e roubo são as maiores causas da perda de dados de grandes empresas,
impactando diretamente no andamento das atividades, resultando em prejuízos financeiros inesperados.
O que é Backup?
Em informática, cópia de segurança (em inglês: backup). É a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento
para outro,permitindo que sejam restaurados de forma rápida em caso da perda dos dados originais, ocasionados
por remoção acidental, corrupção de dados, roubo e até desastres naturais.
Por que é importante contratar uma solução de Backup Remoto?
Muitas empresas optam pela realização de backup no próprio servidor de produção e desta forma cometem um erro
que parece óbvio, mas que na prática acaba sendo o mais cômodo e com custo reduzido, visto que não há
necessidade de aquisição de novos equipamentos dedicados.
A boa prática e o recomendado é a realização de backup remoto, protegendo seus dados de eventuais danos físicos
que seu servidor de produção está sujeito a ter. Falhas de hardware e descargas elétricas são apenas alguns dos
problemas que podem resultar na perda dos seus dados originais e de backup, caso sejam realizados no mesmo
equipamento.
Com a solução de Backup Remoto seus dados ficam protegidos e com a garantia de que poderão ser recuperados a
qualquer momento.
Se sua empresa é vítima de assalto ou incêndio e seu servidor de produção ou de backup, com todos seus dados
são perdidos, quanto custam todos os seus dias, meses e anos de trabalho?
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Como são enviados os dados da minha empresa e como vou acessá-los?
Os dados da sua empresa são enviados para nosso storage através de uma conexão criptografada (VPN), entre o seu
servidor e a iSafe, garantindo segurança na transmissão de todos os dados.
Seus dados podem ser acessados através de interface Web amigável e compatível com os principais navegadores
utilizados (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) ou ainda através de dispositivos móveis, tais como tablets e
smartphones (sistemas operacionais iOS e Android).
Em quais ocasiões é possível utilizar um plano de Backup Remoto?
Em todas ocasiões em que seja necessário a realização de cópias de segurança dos dados existentes, sejam eles
dados armazenados em servidores de arquivo, de aplicação, banco de dados e até estações de trabalho.
Eu posso contratar planos de backups com a iSafe, mantendo servidores em outra empresa?
Sim, desde que seja possível a configuração de uma rede VPN entre seu(s) servidor(es) e a iSafe.
Tenho descontos para pagamentos semestrais ou anuais?
Sim. Optando por planos com pagamentos anuais, você terá um desconto de 15%. Caso opte por pagamentos
semestrais, seus desconto será de 8%.
Existe algum contrato de fidelidade?
Não. Quando você contrata o plano mensal, irá pagar por 1 (um) mês do serviço na modalidade "Pré-Pago".
Os serviços poderão ser interrompidos a qualquer momento, desde que antes do próximo vencimento.
Não existem taxas de cancelamento e nem multa rescisória.

Entre em contato e agende a visita de um dos nossos consultores.
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