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Ambiente 
Nutanix

Ambiente virtual não 
pertencente à Nutanix

Servidores 
físicos

Armazenamento 
na nuvem

Arcserve
Sophos Intercept X Advanced

Appliances hiperconvergidos da Arcserve, 
promovidos pela Nutanix 
e protegidos pela Sophos

A infraestrutura de nuvem híbrida Nutanix simplifica consideravelmente as tarefas de TI das empresas. No entanto, as abordagens de cópia 
de segurança antigas nem sempre eram devidamente atualizadas. À medida que os ataques de ransomware continuam a ocorrer em várias 
organizações de todo o mundo, chegou o momento de apresentar uma solução que não só combina a infraestrutura de nuvem híbrida como 
também confere uma proteção de dados robusta e defende contra ataques de ransomware.

Solução multifuncional de cópia de segurança e recuperação com prevenção contra ransomware 
e design hiperescala
Os appliances convergidos da Arcserve, promovidos pela Nutanix e protegidos pela Sophos, protegem devidamente todas e quaisquer cargas 
de trabalho, reduzindo o tempo de RTO e RPO para minutos ou segundos com o modo de espera virtual e a VM instantânea da Arcserve.

Os appliances combinam a recuperação do Arcserve UDP com o design scale-out flexível da Nutanix e a defesa contra ataques de ransomware 
de cibersegurança do sistema Sophos Intercept X Advanced. Para obter um nível de proteção adicional, adicione o armazenamento imutável 
do OneXafe da Arcserve ou o armazenamento AWS S3 Object Lock (disponíveis em separado).

Com os appliances hiperconvergidos da Arcserve, promovidos pela Nutanix e protegidos pela Sophos, terá acesso a uma solução:

Simples: Obtenha uma solução de segurança hiperconvergida de um único fornecedor, neste caso, a Arcserve. Efetue toda a gestão a partir 
da consola de gestão unificada, que se encontra disponível através do Nutanix Mine, um painel único de monitorização de todos os serviços 
de cópia de segurança e recuperação de desastre, incluindo cargas de trabalho físicas, virtuais e na nuvem.

Escalável: A infraestrutura hiperconvergida Nutanix oferece desempenho de alto nível, armazenamento scale-out flexível e computação 
por forma a adicionar de imediato capacidade e desempenho, eliminando assim qualquer necessidade de planeamento prévio e 
sobreprovisionamento por capacidade excessiva.

Segura: A recuperação comprovada é combinada com a solução de cibersegurança líder no mercado da Sophos em termos de proteção do 
appliance, que remove ameaças com base em análises comportamentais para impedir a ocorrência de ataques de ransomware e registos 
de arranque nunca antes vistos. Efetue a cópia de segurança de dados numa plataforma de segurança rígida, isole as cópias de segurança 
do ambiente de produção e salvaguarde as referidas cópias.

Proteção e gestão de dados de várias camadas, defesa contra ransomware 
e escala à base de nuvem numa única solução unificada.
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Acerca da Arcserve
A Arcserve, um dos cinco principais fornecedores de soluções de proteção de dados de todo o mundo, fornece o conjunto mais vasto de soluções de 
todo o setor em termos de gestão, proteção e recuperação de volumes de dados, tanto para PME como para grandes empresas, independentemente 
do local ou complexidade. As soluções Arcserve eliminam a complexidade oferecendo uma proteção de dados económica, ágil, altamente escalável 
e a melhor do setor, bem como uma maior segurança em todos os ambientes de dados. Estas soluções incluem infraestruturas internas, na nuvem 
(incluindo DRaaS, BaaS e entre nuvens), hiperconvergidas e de ponta. As quase três décadas de IP premiado da empresa, em conjunto com o foco 
na inovação, significam que os parceiros e os clientes, incluindo MSP, VAR, LAR e utilizadores finais, têm a garantia do caminho mais rápido para 
obterem volumes e infraestruturas de dados de última geração. A Arcserve, uma organização totalmente centrada no canal, está presente em mais 
de 150 países, com 19 000 parceiros de canal a auxiliar na proteção de ativos de dados importantes de 235 000 clientes. Saiba mais em arcserve.com 
e siga @Arcserve no Twitter.

Avance para o passo seguinte

Uma solução única com uma combinação inigualável de proteção de dados, 
escalabilidade e segurança
Proteja os seus dados com uma estratégia 3-2-1-1:

Efetue a cópia de segurança de várias cargas de trabalho 
antigas e modernas, incluindo uma proteção sem agente 
baseada no anfitrião para Nutanix AHV, vSphere e 
Hyper-V. Evite a perda de dados com cópias de segurança 
deduplicadas para AHV, ficheiros Nutanix e uma 
recuperação de desastre rápida com ativação pós-falha 
automática. Desfrute de uma sensação de tranquilidade 
com o teste automático de recuperação de desastre 
promovido pelo Assured Recovery com validação de RPO, 
RTO e SLA.

Apenas a Arcserve oferece uma solução integrada de software e 
hardware que simplifica os processos de implementação, gestão e 
suporte, dimensiona a capacidade disponível por forma a se ajustar na 
perfeição às necessidades em constante mudança, fornece um elevado 
nível de disponibilidade e protege o ambiente dos dados pertencentes 
às cópia de segurança com a Nutanix e a Sophos.

Atualmente, 
as práticas 
recomendadas em 
matéria de proteção 
de dados incorporam 
um design 3-2-1-1:

Crie 3 cópias dos dados
(1 cópia primária e 2 cópias 

de segurança)

Windows
Linux

VMware
Hyper-V

Nutanix AHV
Citrix XenServer

Linux KVM

Exchange
Servidor SQL
Sharepoint

Oracle Database
Active Directory

Ficheiros Nutanix
Partilhas de CIFS NAS
Partilhas de NFS NAS

NetApp
HPE 3Par
Nimble

Amazon AWS
Microsoft Azure

Office 365
Exchange Online

Sharepoint Online
OneDrive

2 cópias armazenadas localmente 
em, pelo menos, 2 tipos de 
suporte de armazenamento

(unidade local, NAS, banda magnética, etc.)

Armazene 1 destas 
cópias externamente
(armazenamento seguro,  

nuvem, etc.)

1 cópia em armazenamento 
imutável

(no appliance OneXafe da Arcserve 
ou na nuvem)

Saiba mais em arcserve.com ou 
entre já em contacto connosco.

http://arcserve.com
https://www.storagecraft.com/pt/numeros-de-vendas-por-regiao

