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CLOUD: QUAIS
AS OPÇÕES

PARA MINHA
EMPRESA E
PARA USO
PESSOAL?



Muito mais do que uma tendência, o cloud computing é cada vez mais
utilizado por pessoas empresas. Seja para reduzir os custos com o
armazenamento de dados ou para garantir que os têm sempre
disponíveis, muitos são aqueles que já aderiram a esta tecnologia.

Se procura otimizar a forma como armazena e processa os seus dados,
continue a ler o nosso ebook para ficar a conhecer mais sobre a
computação em nuvem, a solução que tanto procura.

Em suma, cloud computing (computação em
nuvem em português) é uma solução tecnológica
que permite o acesso remoto a diversos recursos
informáticos através da Internet. 

Seja através do computador ou telemóvel, basta
ter uma conexão ativa à Internet para tirar
partido dos benefícios da tecnologia do cloud
computing, independentemente de ser para uso
pessoal ou empresarial.
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Se está a planear aderir a este serviço, precisa de conhecer quais são os
tipos de computação em nuvem que existem atualmente. Assim poderá
comparar a capacidade de desempenho e as expectativas de cada opção
para fazer a melhor escolha.

QUE TIPOS DE CLOUD COMPUTING

EXISTEM?

Tudo fica disponível na Internet e pode ser partilhado com diversos
utilizadores em simultâneo, sendo cada um responsável por,
individualmente, enviar os arquivos para a nuvem. Já quem cuida da gestão
dos recursos, da manutenção e da segurança é o provedor de serviços.

NUVEM PÚBLICA

Esta solução permite que se adquira uma infraestrutura de nuvem e
selecionar quem é que irá ter acesso a ela, personalizando as funções de
acordo com as necessidades verificadas.

Está indicada para empresas que trabalham de acordo com as diretrizes
de segurança e proteção de dados, tais como bancos ou órgãos públicos.

NUVEM PRIVADA

Este modelo une o melhor das funcionalidades da nuvem pública e da
nuvem privada, sendo possível partilhar dados tanto em ambientes
públicos como privados.

NUVEM HÍBRIDA
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Redução de Custos;
Acesso a tecnologia de ponta;
Maior segurança no armazenamento dos dados.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS?

Gastar menos eletricidade;
Tornar o sistema escalável;
Melhorar a produtividade e flexibilidade da empresa;
Reduzir os custos com aquisição de hardware (servidores, UPS, entre
outros);
Ter sempre os ficheiros disponíveis sem constrangimentos.

Tal como pode verificar, as vantagens de usar cloud computing são
imensas, mas a nível empresarial pode-se afirmar que este é o futuro.
Porquê? Porque além dos benefícios indicados anteriormente, as
empresas que aderirem a este modelo de armazenamento de dados
conseguem:

Mas para que possa usufruir de um bom serviço, é importante que confie
em profissionais qualificados para realizar essa tarefa. Não sabe a quem
recorrer? Contacte a ETIC!

Com soluções à medida de cada empresa, na ETIC a migração de serviços
para a nuvem permite levar o seu negócio ao próximo nível sem ter que se
preocupar com as questões ligadas à TI.

A COMPUTAÇÃO EM NUVEM É BENÉFICA

PARA EMPRESAS?



Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibil ita prestar serviços de forma ágil e
acessível.

Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibil idade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível. 

Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

S O B R E  A  E T I C

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao


