Resumo da solução

COMO PROTEGER DADOS DO
OFFICE 365 COM ARCSERVE
Acabe com a perda de dados no Exchange Online,
SharePoint Online, OneDrive for Business e Teams
Com o Office 365, os funcionários trabalham de onde quiserem. Mais da metade das empresas depende dele para
comunicação por e-mail, colaboração em equipe e retenção de documentos. Embora a Microsoft proteja muito bem a
infraestrutura física desses serviços, não se engane. Ela não protege seus dados da forma como você quer.
A Microsoft opera sob o modelo de responsabilidade compartilhada, o que significa que ela se responsabiliza pelos
softwares e pela segurança física dos seus datacenters, mas cabe a cada usuário proteger seus dados contra erro
humano, ameaças internas e externas de segurança e erros de programação.
Reassuma o controle sobre os seus dados do Office 365 com o Arcserve Unified Data Protection (UDP). Aproveite a
solução mais completa com funcionalidades de proteção de dados para o Office 365, todas à disposição em uma
única interface web centralizada.
Proteja os serviços essenciais das empresas com
backup a partir de um determinado de dado do
Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for
Business e de cargas de trabalho de ambientes físicos,
virtuais e na nuvem.
Restaure os dados rapidamente e preserve as
operações com recursos avançados e detalhados de
recuperação.
Escolha entre várias opções de software, dispositivos
de hardware e de serviços em nuvem para atender às
necessidades específicas da sua empresa.

Economize até 50% do seu tempo com uma interface
de gerenciamento ágil, unificada e totalmente
integrada para backup e recuperação de falhas em toda
a sua infraestrutura de TI.
Reforce a segurança e a conformidade com
criptografia AES e controle de acesso de acordo com a
função na empresa.
Estenda os períodos de retenção para meses ou anos
com compactação e desduplicação na origem
supereficente.

O Arcserve UDP protege nossos dados, e-mails e servidores, o que nos
deixa mais seguros sobre a nossa capacidade de oferecer uma
experiência melhor para os clientes.
Tommy Hufthammer, Responsável pela área de TI da BIR
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PROTEJA E-MAILS DO EXCHANGE ONLINE
Arcserve UDP Cloud Hybrid
Console web unificado

RPS
CAIXAS DE
CORREIO DO
OFFICE 365

RPS

(Opcional)
Microsoft Exchange

Nuvem pública/privada

As operações e a produtividade são afetadas quando o e-mail para, e os ataques de phishing podem causar inatividade
e perda de dados. Como a recuperação de itens de caixas de correio está fora do escopo da Microsoft, os itens podem
ser modificados, excluídos e até desaparecerem para sempre da lixeira a qualquer momento.
A Arcserve oferece recursos poderosos de backup de e-mails e recuperação granular a partir de determinado dado do
Exchange Online, para que você tenha sempre uma cópia dos dados quando precisar. Faça backup de todas as caixas
de correio da empresa ou só de algumas para seus locais de armazenamento on premises, seu datacenter ou sua
nuvem, na frequência que preferir e:

Recupere caixas de correio, pastas ou e-mails com rapidez usando uma interface web unificada
Reduza os requisitos de capacidade de armazenamento com desduplicação global
Copie os backups para dispositivos de fita, biblioteca de fita e armazenamento em nuvem, inclusive para
o Amazon S3 e Azure Blob Storage
Mantenha a conformidade com os requisitos corporativos e governamentais, entre eles o artigo 32,
seção 1a da LPDP, com criptografia AES e controle de acesso de acordo com a função
Migre para o Exchange Online com segurança e proteja seu Exchange on premises com a mesma
interface e as mesmas políticas

Com o Arcserve UDP, você aumenta os períodos de retenção do Exchange Online para meses e até anos para
estar conformidade com as regulamentações corporativas e governamentais.
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MELHORE A COLABORAÇÃO DO SHAREPOINT ONLINE
Arcserve UDP Cloud Hybrid
Console web unificado

RPS
CAIXAS DE
CORREIO DO
OFFICE 365

RPS

(Opcional) Microsoft
SharePoint

Nuvem pública/privada

A colaboração entre os funcionários é fundamental para o sucesso da empresa e o SharePoint Online facilita isso.
A Arcserve ajuda você a manter os dados disponíveis e seguros com backup e recuperação do SharePoint Online e a:
Recuperar um grupo de sites inteiro ou determinadas listas, bibliotecas e documentos com uma cópia
feita a partir de uma determinada data
Reduzir os requisitos de capacidade de armazenamento com desduplicação global super eficiente
Copiar backups para dispositivos de fita, biblioteca de fita e armazenamento em nuvem, inclusive
Amazon S3 e Azure Blob Storage
Migrar para o Exchange Online, protegendo seu SharePoint on premises com um console unificado
para todas as cargas de trabalho
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PROTEGER OS ARQUIVOS DOS USUÁRIOS NO ONEDRIVE FOR BUSINESS
Arcserve UDP Cloud Hybrid
Console web unificado

RPS
COMPARTILHAMENTOS
DO ONEDRIVE
NO OFFICE 365

RPS

(Opcional) Servidores
de arquivo NAS

Nuvem pública/privada

Seus usuários armazenam milhares de arquivos essenciais no OneDrive para que tenham acesso a eles quando e onde
quiserem. Acontece que muitas empresas acabam excluindo usuários antigos para não ter que pagar licenças para
funcionários que não estão mais na empresa.
A exclusão da conta de um usuário implica também na exclusão da sua conta no SharePoint e no OneDrive. Sem um backup
do Office 365, a empresa se arrisca a perder dados importantes e a ter que pagar multas pesadas, caso envolva os dados de
clientes externos ou internos.
O Arcserve protege os arquivos dos usuários com recursos abrangentes de backup do OneDrive for Business, que permitem
a cópia de todas as contas do OneDrive, ou só das que você quiser, e:
Recuperar arquivos, pastas ou contas inteiras com rapidez
Armazenar backups on premises e na nuvem com desduplicação global na origem
Copiar backups para dispositivos de fita, biblioteca de fita e armazenamento em nuvem, inclusive para Amazon
S3 e Azure Blob Storage

SOBRE A ARCSERVE
A Arcserve fornece soluções excepcionais para proteção dos ativos digitais de valor inestimável de empresas que
precisam de proteção abrangente e em larga escala dos seus dados. Fundada em 1983, a Arcserve é o nome mais
experiente do mundo em soluções para a continuidade dos dados que protegem infraestruturas de TI com
aplicativos e sistemas de diferentes gerações em qualquer local, dentro da empresa e na nuvem. Empresas em mais
de 150 países confiam na experiência, no conhecimento e nas tecnologias integradas e altamente eficientes da
Arcserve para acabar com os riscos de perda de dados, inatividade prolongada e para reduzir em até 50% os custos
e a complexidade de fazer backup e recuperar dados.
Saiba mais em arcserve.com/br
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