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VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR
QUAIS SÃO OS REAIS CUSTOS
DA PERDA DE DADOS
PARA A SUA EMPRESA?

Normalmente, os primeiros efeitos com a perda de
dados são sentidos nas finanças, com queda nas
vendas ou em transações atrasadas. Há outros
impactos significativos e muitas vezes irreparáveis,
como a perda de valor ou reputação de marca e,
principalmente, a insatisfação dos clientes.
A informação é hoje um dos ativos mais valiosos de
uma empresa e requer ser tratada com a máxima
segurança. Estudos comprovam que nenhum negócio está a salvo quando o assunto é perda de dados,
seja por erro humano (exclusão acidental), falha de
hardware (discos rígidos e servidores), causas naturais (descargas elétricas), vírus, sequestro de dados,
roubo, falhas de software e outros fatores.

SEGURANÇA DE DADOS
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ESTATÍSTICAS SOBRE PERDA DE DADOS
44% defeitos em hardware ou software
32% erro humano
14% software corrompido

SEGURANÇA DE DADOS

7% vírus de computador

Maior Segurança dos
Dados da Empresa

3% desastres naturais

Uma solução essencial e que ajuda a proteger os dados do seu negócio é
o VS|BACKUP, ferramenta criptografada altamente confiável que atua de

Redução de Custos com
Infraestrutura Física

forma preventiva sobre todos os riscos. É uma alternativa eficaz que reduz
drasticamente os custos com infraestrutura física e, sem dúvida, evita possíveis prejuízos que abalem o equilíbrio da empresa.

Destino Confiável
de Backup Externo

Além dos benefícios como recurso de segurança, ter um backup com
capacidade rápida de recuperação deve fazer parte da estratégia de toda
empresa. O VS|BACKUP possui planos diferentes de acordo com a neces-

Dados Criptografados em
Trânsito e em Repouso

sidade de cada cliente e garante a segurança de seus dados tanto em
transferência quanto em repouso, com armazenamento em nuvem replicado geograficamente em dois datacenters e a garantia da manutenção
de cópia dos últimos 7 dias.

Armazenamento em Nuvem
Replicado Geograficamente

Interrupções no funcionamento, indisponibilidade ou mesmo falhas operacionais que podem afetar organizações de qualquer tamanho. Cerca de

Backup dos Últimos 7 Dias,
até 3 Vezes ao Dia

80% das interrupções em médias empresas causam o seu fechamento por
um dia ou mais; dados alarmantes apontam que 69% das empresas globais já sofreram perda de dados. Consulte nossas condições, antes que
seja tarde demais.

Recuperação Rápida
e Eficiente dos Dados
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