Backup
Armazenamento
Compartilhamento

Nuvem

VOCÊ SABIA?

25%

77%

de economia nos
custos quando as
empresas utilizam
soluções em nuvem em
substituição a soluções
“in house”

das empresas que
testam seus sistemas
de backup encontram
falhas operacionais

INTRODUÇÃO
Os dados são considerados por muitos como o ativo mais valioso de uma
empresa. No entanto, a proteção dessas informações continua sendo um
grande desafio. Percebemos que a maior parte das empresas no Brasil
costuma armazenar seus dados em uma infraestrutura física, e
entendemos que existem diversos riscos envolvendo este processo, além
de um custo elevado e uma difícil gestão. Por este motivo criamos a
Enuve, uma empresa de tecnologia com foco no armazenamento, backup
e compartilhamento de arquivos em nuvem. Nosso objetivo é ajudar as
empresas na gestão das suas informações, levando uma forma segura,
colaborativa e totalmente voltada para as novas formas de trabalhar.
Nossa missão aqui na Enuve é ajudar as empresas conforme suas
necessidades e desafios. Buscamos realizar um atendimento
personalizado e temos como principal objetivo atender e surpreender as
expectativas dos nossos clientes.

A SOLUÇÃO
Oferecemos uma solução exclusivamente corporativa, de
armazenamento, backup e compartilhamento de arquivos
em nuvem, que proporciona com que todos os dados da
empresa fiquem centralizados em um único ambiente
automatizado, customizado, transparente e escalável.
Facilitando o gerenciamento destas informações e com a
segurança de que os dados estarão totalmente seguros,
criptografados e armazenados em datacenter tier III.
O software sincroniza automaticamente toda estrutura de
pastas da empresa, independente onde a informação
esteja, e centraliza em um ambiente em nuvem único e
exclusivo todas estas informações. Além disso parametriza
diversas regras de backup, como controle de versões,
criptografia e fácil recuperação e possibilita rápido acesso
à estes dados de qualquer lugar, hora ou dispositivo, tudo
isso com um rígido controle de acessos.

MÓDULOS
Enuve Backup Online
Armazenamento e Backup de servidores, desktops e notebooks

Enuve Compartilhamento de Arquivos
Compartilhamento de todas as informações da empresa com as devidas permissões

Enuve Startup
Servidor de arquivos em nuvem com Backup e Compartilhamento

PRINCIPAIS DESAFIOS QUE RESOLVEMOS
- Risco de perda de dados do servidor / HDs / Desktops / Notebooks

- Backup manual e não automatizado
- Risco de invasões ou roubos de informações
- Falta de uma visão geral e unificada da empresa

- Risco de perda de informações de clientes
- Complexidade do ambiente e da gestão das informações
- Risco de acesso indevido à informações confidenciais
- Custo do ambiente e gestão dos arquivos
- Limitação de armazenamento e falta de elasticidade do ambiente
- Número limitado de estações sincronizadas
- Acesso online e móvel restrito
- Prazo / Tempo para entrega de informações para filiais/departamentos/clientes

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Elimina a aquisição ou renovação de servidores e licenças
- Possibilita uma visão centralizada e unificada de todos os arquivos da empresa
- Elimina a necessidade de realizar qualquer tipo de backup já que a solução dispõe desta funcionalidade

- Proporciona a redução de riscos e desastres
- Possibilita uma gestão facilitada de todas as informações da empresa através da simplificação do ambiente
- Garantia de segurança através de criptografia de ponta a ponta
- Rapidez e agilidade no acesso às informações mais atuais
- Garantia e continuidade do negócio devido a segurança das informações
- Mobilidade através de acesso web e aplicativo, de qualquer lugar, hora e dispositivo
- Automatização de todo processo de backup, não havendo a necessidade de intervenção humana

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
- Servidor de arquivos em nuvem
- Backup do servidor
- Backup das estações de trabalho
- Ambiente centralizado independente da origem do arquivo
- Sincronização de servidores e estações ilimitados
- Acesso a qualquer formato de arquivo
- Upload e Download de qualquer tamanho
- Criação das regras de backup
- Versionamento dos arquivos
- Fácil acesso a qualquer versão
- Recuperação em um clique em caso de desastre
- Criptografia AES 256 de ponta a ponta
- Painel de gestão para o administrador
- Compartilhamento com controle de acessos
- Acesso via unidade de rede
- Acesso via WEB
- Mobilidade via APP

FORMAS DE ACESSO
WEB

UNIDADE
DE REDE
APP

PASSO A PASSO
1. SOLUÇÃO EM
NUVEM PARA O
ARMAZENAMENTO
DE ARQUIVOS

2. ENTENDEMOS
QUAIS AS
NECESSIDADES DA
EMPRESA E
PROPOMOS UM
MODELO EXCLUSIVO

5. NESTA
PARAMETRIZAÇÃO,
CRIAMOS TODAS AS
REGRAS DE BACKUP,
COMO CONTROLE DE
VERSÕES E
CRIPTOGRAFIA

4. ALÉM DE
ARMAZENAR,
TAMBÉM
PARAMETRIZAMOS
O BACKUP DESTA
ESTRUTURA DE
PASTAS

3. MAPEAMOS A
ESTRUTURA DE
PASTAS DA EMPRESA E
SINCRONIZAMOS
PARA NUVEM

6. ESTA
CRIPTOGRAFIA
OCORRE DE PONTA
A PONTA, OU SEJA,
TANTO NA
TRANSMISSÃO
QUANTO NO
ARMAZENAMENTO

7. DEPOIS QUE ESTES
ARQUIVOS ESTIVEREM
ARMAZENADOS,
CRIAMOS OS USUÁRIOS
QUE PODERÃO ACESSÁLOS

10. ALÉM DESTA
POSSIBILIDADE, OS
COLABORADORES TAMBÉM
PODEM TER ACESSO E
TRABALHAR DE FORMA
REMOTA, TANTO VIA WEB
QUANTO PELO NOSSO APP

9. DEPOIS DA CRIAÇÃO
DOS USUÁRIOS, OS
COLABORADORES
PODERÃO TRABALHAR
DIRETO NA NUVEM

8. ESTE ACESSO NADA MAIS
É QUE O
COMPARTILHAMENTO
DESTES ARQUIVOS, SEMPRE
COM CONTROLE DE
ACESSOS CONFORME A
POLÍTICA DO CLIENTE

11. CADA
COLABORADOR, SÓ
PODE ACESSAR AS
PASTAS PERMITIDAS,
POR ISSO
ENFATIZAMOS QUE A
SEGURANÇA É UM
GRANDE DIFERENCIAL

12. APÓS A
IMPLANTAÇÃO, NOSSA
EQUIPE ESTÁ
DISPONÍVEL 24X7 PARA
QUE O USUÁRIO TENHA
UMA EXPERIÊNCIA
IRRETOCÁVEL

Atendimento personalizado

Você tem com
quem falar
Nossa missão aqui na Enuve é ajudar as empresas
conforme suas necessidades e desafios. Buscamos
realizar um atendimento personalizado e temos como
principal objetivo atender e surpreender as
expectativas dos nossos clientes.
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