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PROTEJA OS DADOS DA EMPRESA
Soluções HPE de pequenas empresas para arquivamento e backup

Como as soluções de backup e
arquivamento na nuvem híbrida e no
local podem ajudá-lo?
Aumente a produtividade, tornando
arquivos, e-mail e ferramentas de
colaboração acessíveis a partir de
qualquer dispositivo, para que os
funcionários possam compartilhar e
colaborar mais facilmente.
Mantenha a empresa funcionando
com opções para proteger aplicativos,
arquivos e outros dados com backup no
local e na nuvem e recuperação
de desastres.

NÃO DEIXE NADA
DIMINUIR SEU RITMO
Sendo uma pequena ou média empresa
(PME), você precisa continuar prosseguindo
com velocidade máxima. Quando tudo
funciona como deveria, o futuro é brilhante.
Mas se você é como muitas empresas, você
deve estar usando laptops, PCs ou mesmo
software em nuvem online para compartilhar
e armazenar dados críticos. Isso pode causar
problemas em duas frentes.
Primeiro, no local de trabalho de hoje, os
funcionários esperam trabalhar e colaborar
de qualquer lugar, com acesso 24/7 a
arquivos e dados em qualquer dispositivo.
Se você não fornece esse recurso,
os funcionários bem-intencionados
geralmente recorrem à "shadow IT" para
manter a produtividade. Mas, se estiverem
fora do controle da TI, eles deixarão os
arquivos abertos ao ataque — e sua
empresa estará sujeita à responsabilidade.
Em segundo lugar, não é uma questão
de saber se os dispositivos falham ou se
perdem ou são roubados, é uma questão

de quando. E, embora possa ser um desafio
garantir que tudo seja feito com backup e
que você esteja pronto para o desastre, isso
também é absolutamente crítico. Se a perda
de dados derrubá-lo por algumas horas
ou alguns dias, é hora de considerar uma
solução melhor.
As soluções HPE para pequenas empresas
para arquivamento e backup com Windows
Server e Microsoft Azure® Cloud Services
oferecem duas opções de casos de uso.
As configurações otimizadas para dados
de arquivo fornecem um repositório central
de arquivos e dados com desempenho
rápido, para que os funcionários possam
colaborar com mais facilidade e segurança.
As configurações otimizadas para backup
e recuperação de desastres ajudam
a minimizar o tempo de inatividade,
protegendo os dados e facilitando a
recuperação rápida e fácil quando ocorre um
desastre.
Ambas oferecem soluções de computação
da borda à nuvem com a capacidade de
estender sua solução local com opções de
nuvem híbrida flexíveis e seguras.
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Melhore a tranquilidade com
as opções recomendadas para
proteção de dados, arquivamento e
recuperação de desastres.
HPE Secure Encryption é uma solução
de segurança de alto impacto, baseada
no HPE Smart Array Controller, que usa
criptografia simples e baseada em chave
para proteger os dados em repouso — e
seus negócios. A obtenção de software
de backup pode automatizar o processo
de backup para aprimorar ainda mais
sua solução.
HPE StoreEver MSL Autoloader
integra-se às soluções HPE para
pequenas empresas para arquivamento
e backup para atender aos exigentes
requisitos de armazenamento para
empresas que precisam de capacidade
autônoma de backup, recuperação de
desastres ou arquivamento.
A Biblioteca de Fita HPE StoreEver
MSL2024 é uma biblioteca de fita
de nível de entrada ideal, fornecendo
capacidade da biblioteca de fita e
amplos recursos na forma compacta de
um carregador automático de fitas.
Sistema HPE RDX Removable Disk
Backup é uma solução confiável de
backup e recuperação baseada em
disco, com portabilidade incomparável,
recuperação rápida e fácil integração às
soluções HPE para pequenas empresas
para arquivamento e backup.4
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 s ofertas HPE para pequenas empresas são
A
lançadas regionalmente como “Smart Buy Express”
nos EUA e no Canadá, “Top Value Offers” na
Europa e “Intelligent Buy Offers” na Ásia-Pacífico
e no Japão.
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 om base em testes de invasão de cibersegurança
C
conduzidos por empresa externa de segurança nos
servidores HPE Gen10 e três grandes concorrentes
de servidores, setembro de 2019.
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 HPE Secure Encryption é um serviço opcional
O
que requer uma licença por servidor. O HPE Secure
Encryption não é suportado no HPE MicroServer
Gen10.
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 ompatível com configurações baseadas no
C
HPE ProLiant MicroServer Gen10 e nos servidores
HPE ProLiant ML30 e DL20 Gen10.
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AUMENTE A
PRODUTIVIDADE E
DISPONIBILIDADE
As soluções HPE de pequenas empresas
para arquivamento e backup são um local
único para soluções prontas para usar,
incluindo hardware, software, serviços e as
principais opções de venda HPE ProLiant.
Elas se baseiam nos servidores HPE ProLiant
Gen10 que são testados, otimizados e
validados para casos de uso de nuvem
híbrida e no local com Windows Server 2019
e serviços de nuvem Microsoft Azure. Elas
também foram projetadas para ter baixo
custo e tornar a TI mais acessível e mais fácil
de consumir.1
Os servidores HPE ProLiant Gen10 ajudam
a proteger contra ataques e se recuperam
rapidamente do tempo de inatividade com
os recursos de segurança integrados que
tornam o HPE ProLiant Gen10 o servidor
padrão do setor mais seguro do mundo.2 A
inteligência automatizada reduz o tempo e
as habilidades necessárias para implantação
e gerenciamento, incluindo o HPE Rapid
Setup, um utilitário de instalação simples e
guiada que reduz o tempo de configuração e
a chance de erros.
As empresas que precisam de mais de 10 TB
de armazenamento de alto desempenho,
ou que precisam de servidores redundantes
para aplicativos altamente disponíveis, devem
considerar a solução de armazenamento
compartilhado de arquivos, que consiste em
HPE ProLiant DL160 Gen10 combinado
com array de armazenamento externo SAS
com controladora dupla de duas portas HPE
MSA 1050. Esse kit configurável pode ser
usado para a implantação de arquivamento
e backup.
Soluções de arquivo
• Aumente a produtividade, tornando os
arquivos acessíveis a partir de qualquer
dispositivo.
• Mantenha a disponibilidade com um local
central para arquivos e backup de dados
automatizado.
• Estenda facilmente para a nuvem
híbrida com o Azure File Sync para
desempenho e recursos no local, com
ferramentas conhecidas que simplificam o
gerenciamento de compartilhamento de
arquivos na nuvem.

• Tenha tranquilidade com os produtos HPE
RDX e StoreEver para armazenamento de
arquivamento e backup e proteja os dados
em repouso com a criptografia segura HPE
opcional.3
Soluções de Backup
• Mantenha os negócios funcionando
com um plano robusto de continuidade
de negócios que protege os dados com
backups no local.
• Aproveite o armazenamento de arquivos
no local e a recuperação de desastres com
o sistema de backup em disco removível
HPE RDX, o HPE StoreEver MSL 1/8 Tape
Autoloader ou a Biblioteca de fita HPE
StoreEver MSL2020.
• Escolha a opção de nuvem híbrida com
o Serviço de Backup do Azure para fazer
backup e restaurar arquivos de maneira
automática e fácil.
HPE Pointnext Services
Aproveite a experiência para ajudá-lo a
simplificar as operações e fazer mais com
menos. HPE Pointnext Services ajuda a
inovar para se manter à frente de riscos
como ameaças da concorrência e de
segurança. Uma variedade de ofertas —
desde aconselhamento sobre práticas
recomendadas e compromissos com base
em projetos até serviços de suporte
operacional — mantêm seu ambiente
funcionando de maneira eficiente e confiável.
Assinatura HPE
Essa é uma opção flexível e sem
preocupações da HPE Financial Services
que agrupa o melhor hardware, software,
acessórios e serviços da categoria em um
pagamento mensal previsível.

ESCOLHA SUA MELHOR
OPÇÃO
Com a sua escolha de configurações
otimizadas para dados de arquivos ou backup
e recuperação de desastres, baseadas nos
servidores em torre ou rack HPE ProLiant
com Windows Server, você pode lidar com os
requisitos de arquivamento e backup. Entre
em contato com o representante de vendas
da HPE ou o Parceiro de canal autorizado
para saber mais hoje.

SAIBA MAIS EM
hpe.com/info/smb
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