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Backup para Pequenos Negócios
Retrospecto versus compartilhamento de arquivos em unidades NAS
Escolha a ferramenta certa para proteger o seu negócio.

A Melhor Ferramenta para o trabalho

Dispositivos de armazenamento conectado à rede (NAS, na sigla em inglês) 
são uma solução on-site e barata para compartilhar arquivos. Os arquivos 
são facilmente armazenados no dispositivo e montados em computadores 
Windows, Mac e Linux. Como o NAS é on-site, os arquivos não precisam 
ser sincronizados de um serviço de nuvem. Coloque um arquivo na pasta 
compartilhada, e está tudo certo com o arquivo. A não ser que algo 
aconteça.

1) Sem Recuperação de Desastres
Todo hardware para de funcionar em algum momento, mas você nunca sabe 
quando. Numa manhã, o seu computador não liga. Você pode sincronizar 
a sua pasta compartilhada para um novo computador, mas tudo que não 
estava no compartilhamento se perde. A inatividade custa caro, e você não 
quer passar dias recriando o seu sistema, bit por bit. Você quer voltar ao 
trabalho.

2) Ataques de Ransomwares
Os ransomwares afetam indivíduos, pequenos escritórios e grandes 
empresas. Qualquer um em qualquer negócio pode receber um email da 
UPS com um PDF em anexo, dar um duplo clique nele sem pensar, e infectar 
o computador com um ransomware. Conseguir seus dados de volta custa 
só $500, a não ser que fique mais caro, ou o recurso de descriptografia 
está bugado ou nunca houve um recurso de descriptografia. Todo o seu 
computador está fora do compartilhamento. Quais dados você irá perder 
quando o ransomware atacar?

3) Arquivo Não Compartilhado
Arquivos compartilhados ficam em uma pasta compartilhada específica. Se o 
seu arquivo não está nessa pasta, ele não está protegido, e é fácil esquecer 
de mover todos os arquivos importantes para a pasta. Você deve ter dezenas 
de arquivos na pasta de downloads, na pasta de documentos ou na área 
de trabalho. E se você perder algum deles? Um backup deve ser fácil, e a 
proteção endpoint significa proteger todos os arquivos, não só os que estão 
em uma pasta específica.

Veredito
O Retrospect protege os dados da sua empresa contra todas as 
contingências. É como contratar um seguro para as informações da sua 
empresa. Seu escritório tem um seguro, sua casa e carro estão segurados, 
e provavelmente você também tem um seguro de saúde. Os dados da sua 
empresa também merecem um.

Recuperação de Sistema
O compartilhamento sincroniza arquivos. Ele não protege o seu sistema 
operacional. Ele leva dias para recriar um sistema operacional do zero, 
com versões específicas do sistema operacional, estado do sistema, 
instalações e configurações de aplicativos, e preferências de usuário. 
Você não consegue recuperar tudo isso do compartilhamento. O 
Retrospect faz um backup completo do sistema e recuperação de todo o 
seu ambiente.

Backup na Nuvem
Roubos e desastres sempre foram motivos importantes para backups 
off-site, mas agora, os ransomwares são os motivos mais fortes. Os 
ransomwares irão criptografar o compartilhamento como qualquer 
outro arquivo. O Retrospect faz integração com mais de dez provedores 
de armazenamento na nuvem para backups off-site, se conecta com 
segurança para prevenir acessos de malwares e ransonwares, e te 
permite transferir backups locais para ele em alguns cliques.

Migração de Arquivos e de Sistema
O Retrospect oferece migração embutida de arquivos, pastas e sistemas 
inicializáveis, incluindo atributos estendidos e ACLs, com muitas opções 
para as quais os arquivos devam ser substituídos caso a origem e o 
destino coincidam. Cada arquivo é um clone exato, até o último byte.

Proteção Completa de Dados
Com suporte multiplataforma para Windows, Mac e Linux, o Retrospect 
oferece backup de negócios com recuperação de sistema, backup local, 
retenção a longo prazo, juntamente com gestão centralizado, segurança 
de ponta a ponta, proteção de email e personalização extensa - tudo por 
um preço justo para um pequeno negócio.

Três problemas ao fazer backup de da-
dos em unidades NAS

Filtragem Eficaz
O compartilhamento sincroniza apenas os arquivos na pasta 
compartilhada. Com o Retrospect, você consegue proteger todo o seu 
sistema ou seus subconjuntos. Ele possui um conjunto poderoso de 
filtros, com lógica de inclusão e exclusão, para garantir que você faça 
backup somente dos dados importantes (como documentos) e ignore 
áreas fora dos negócios (como filmes).


