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MODELO SUSTENTÁVEL PARA
ARMAZENAMENTO DE DADOS
Administrar um volume de dados cada vez maior e que não para de
crescer é um dos grandes desafios de qualquer empresa, independentemente de seu tamanho. Adicione ainda o fator vital que envolve a
segurança, a gama de recursos consumidos com a manutenção de
hardware local que comporte essa demanda e que é rapidamente perecível, os custos com a equipe de TI e você tem, com certeza, muito com
o que se preocupar.
Com tecnologia simplificada e ágil, muitas empresas estão migrando
seus dados para servidores de armazenamento em nuvem com o
VS|CLOUD. E as razões justificam essa decisão. O armazenamento em
nuvem elimina o investimento permanente e a manutenção com infraestrutura complexa de hardware, gerando economia de energia com
máquinas e aparelhos de refrigeração. Você somente paga pelo que
realmente precisar e tem a flexibilidade de contratar mais espaço de
acordo com o crescimento da sua empresa. Em outras palavras, melhor
gerenciamento de custos, hardware e software.
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As soluções do VS|CLOUD garantem total proteção criptográfica contra vírus e softwares malintencionados, backup e alocação de arquivos em outros discos replicados geograficamente, permitindo rápida recuperação em caso de incidente. É a segurança essencial de que seus dados mais importantes
estarão sempre salvos, à sua disposição e quando necessários. Obtenha também a praticidade de acessar
esses dados a qualquer hora com rede móvel, necessitando apenas de login e senha.
Todos os recursos desta plataforma são poderosos o bastante para qualquer tipo de negócio e atuam como
facilitadores para maximização do desempenho na gestão diária da sua empresa. Segurança, agilidade, otimização de hardware, redução de custos e economia, o armazenamento em nuvem com o VS|CLOUD é,
sem dúvida, um modelo sustentável de negócio para armazenamento de dados.
VIMAN Sistemas, Soluções em Softwares para Gestão Empresarial | ERP.
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Criptografada

Rua Antônio Mourão, 595 . Centro . CEP 13610-090 . Leme . SP
comercial.adm@vimansca.com.br

