O IMPACTO DA
GESTÃO DE
BACKUPS
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QUAL O IMPACTO DE UMA
GESTÃO DE BACKUPS?
Tal como acontece com os documentos em papel, é necessário
armazenar os documentos digitais de modo a que estes estejam sempre
acessíveis e disponíveis para consulta.

Não

basta

documentos:

armazenar
é

os

necessário

organizar e, periodicamente,
fazer backups de segurança.
Para quê? Para evitar a perda
de dados importantes que,
consequentemente,
inúmeros

trarão

constrangimentos

para o seu negócio.

Desde questões administrativas até as que estão relacionadas com os
clientes, a perda de dados pode trazer danos quase irreversíveis para
uma corporação.
Nesse sentido, torna-se extremamente essencial a criação de políticas de
segurança e de armazenamento de dados com vista a garantir que nada
se perca. E é aqui que entram os backups.
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DO QUE SE TRATA UM
BACKUP DE DADOS?
Embora este termo esteja disseminado, ainda existem dúvidas sobre este
procedimento. Em suma, trata-se de uma solução que visa criar cópias
das informações mais relevantes da empresa.
As boas práticas determinam que exista mais que
uma cópia armazenada em dispositivos diferentes,
preferencialmente em formato físico e virtual
(backup na nuvem).

QUAL É A IMPORTÂNCIA DE
TER BACKUPS DE DADOS?
Ao criar backups está a garantir que os dados possam ser acedidos,
incluindo

quando

na

inacessibilidade

dos

locais

em

que

foram

armazenados, que podem acontecer devido a:
Desastres naturais;
Incêndios;
Danos elétricos no data center;
Ataques informáticos;
Problemas técnicos no hardware onde os dados estão guardados.
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COMO É QUE A ETIC PODE
AJUDAR A MINHA EMPRESA?
Cientes de que os dados são a parte vital da sua empresa, na ETIC
dispomos de uma equipa de profissionais capazes de estar à altura de
qualquer desafio, inclusive na prevenção, isto é, na criação de backups.
Entre outros benefícios, destacamos que ao contratar uma empresa para
gerir os seus backups está a:

Reduzir os gastos na criação de um parque tecnológico próprio;
Permitir que sua equipa de TI esteja focada nas questões estratégicas
do seu negócio;
Evitar constrangimentos por avaria de equipamentos ou falha nas
soluções pois na ETIC todos os equipamentos, softwares e processos
estão em constante atualização;
Assegurar que os seus dados estão seguros pois estão a ser cuidados
por experts da área;
Garantir que os seus dados conseguem ser rapidamente recuperados
em caso de falhas.
Como vê, a prevenção é sempre a melhor solução. Contudo, só será
benéfica se for bem executada. Por isso é que é importante contar com
profissionais que sejam capazes de dar resposta a qualquer situação.
Assim, convidamo-lo a conhecer as soluções que temos para si. Para tal,
basta contactar-nos. Foque-se em gerir o seu negócio e deixe os
problemas de TI com os profissionais da ETIC.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, 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:

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

