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Backup para Pequenos Negócios
Retrospect Backup vs Time Machine
A Melhor Ferramenta para o trabalho

1) Discos rígidos para todos
Distribuir discos rígidos para todos os seus funcionários é uma 
receita para o fracasso. Os funcionários não se sentem motivados 
em constantemente conectar um disco rígido só para um backup, 
e você não tem como checar se eles o fizeram. Você não vai 
querer descobrir que ninguém estava usando os discos rígidos 
apenas quando perder todos os seus dados. Backups precisam ser 
automatizados, fáceis e monitorados de forma centralizada.

2) Confiar no servidor do Time Machine
Você configura o Time Machine para seus funcionários, e até mesmo 
configura o Servidor do Time Machine para centralizar os backups e 
o monitoramento basico. O Servidor do Time Machine te dá a ilusão 
de que você protegeu os dados do seu negócio, mas você não tem 
planos para ransomwares, roubos ou desastres. Você precisa de um 
backup off-site para realmente proteger o seu negócio.

3) Falta de espaço
O Time Machine torna fácil fazer backup de tudo, mas é 
extraordinariamente difícil fazer backup de apenas certos arquivos. 
Só documentos? Não. Só pastas de usuários? Só se você excluir 
todos os outros caminhos em todas as máquinas. Excluir todos 
os arquivos de mídia? Esquece. Compre um destino maior. Sem a 
habilidade de filtrar arquivos e pastas baseado no uso dos dados 
do seu negócio, você sempre precisa comprar armazenamento. 
Você precisa de uma solução com filtragem eficaz de arquivos, 
desduplicação de arquivos e desduplicação em bloco.

4) Código personalizado
O Time Machine até tem seus defeitos, mas com código 
personalizado, você pode dar um jeito. Monitoramento centralizado? 
Python. Notificações por email quando não houve backups? Ruby 
e SendGrid. Testar o sistema contra bugs? Em algum dia do mês 
que vem... O código personalizado pode até funcionar, se você tiver 
o conhecimento e tempo para isso. Porém, certamente você tem 
outras tarefas mais importantes. O seu sistema de backup deve ser 
uma solução profissional construída e testada para negócios como 
o seu.

Veredito
O Time Machine não é desenvolvido para negócios. Retrospect 
Backup, sim. 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.

Gestão Centralizada
O Time Machine não te diz se parou de funcionar, e o Servidor do Time Machine inclui 
apenas recursos de gestão básicos. O Retrospect oferece gestão centralizada para 
computadores remotos, compartilhamentos NAS, discos rígidos externos e contas de 
email, e inclui notificações de email, assim como integrações de monitoramento externo 
como o Slack e um aplicativo de iOS.

Migração de Arquivos e de Sistema
O Time Machine não migra arquivos ou pastas de um lugar para outro, nem faz 
clonagem de sistemas. 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.

Backup na Nuvem
Roubos e desastres sempre foram motivos importantes para backups off-site, mas 
agora, ransomwares (mesmo no Mac) são o motivo mais forte. Os ransomwares irão 
criptografar os backups do Time Machine 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.

Agendamento Flexível
O Time Machine faz backups de hora em hora. Se preferir um agendamento diferente, 
você precisa abrir o Terminal ou baixar um aplicativo de terceiros. O Retrospect possui 
um agendamento de backups “configurar e esquecer” chamado ProactiveAI. Ele usa 
algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar o seu intervalo de backups, 
baseado em todas as fontes de dados que você incluiu. Você também pode configurar 
um agendamento tradicional de backups. O Retrospect te deixa escolher.

Filtragem Eficaz
O Time Machine permite que você exclua itens de backups. Se você quiser somente 
incluir a sua área de trabalho, se prepare para excluir todos os outros caminhos do 
seu disco rígido. O Retrospect 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).

Proteção Completa de Dados
Com suporte multiplataforma para Windows, Mac e Linux, o Retrospect oferece backup 
de negócios com segurança de ponta a ponta, proteção de email, e personalização 
extensa - tudo por um preço justo para seu negócio.

Quatro problemas do Time Machine


