
Flexibilidade e agilidade  
da infraestrutura

Proteja seus dados, 
proteja seus negócios

Backup e recuperação

A melhor tecnologia de backup e recuperação da categoria 
protege contra ameaças externas e internas, ao mesmo tempo 
que corta custos
A prevenção contra perda de dados e a conformidade com várias normas governamentais são grandes 
desafios para qualquer empresa. A solução de Backup e recuperação da Lenovo pode ajudar você a fazer 
backup de seus dados no local ou na nuvem com mais rapidez e segurança, enquanto reduz os custos.

Tenha mais recompensas e menos riscos

Por que arriscar? Otimize, simplifique e automatize a proteção 

de dados em diversos ambientes híbridos multinuvem com a 

solução de Backup e recuperação da Lenovo. Evite interrupções 

da produtividade, multas, ações judiciais e possíveis danos à sua 

reputação ao proteger seus dados com uma tecnologia líder do 

setor, prontamente disponível e rápida de implantar.

•	Reduz	os	requisitos	de	capacidade	de	armazenamento	de	backup	

na nuvem e no local em até 95%, diminuindo os custos

•	Acelera	backups	até	20	TB	por	hora	para	melhores	objetivos	

de	tempo	de	recuperação	(RTOs)	e	objetivos	de	ponto	de	

recuperação	(RPOs)

•	Diminui	o	período	de	replicação	em	até	15	vezes	ao	transmitir	

somente dados alterados

•	Reduz	os	requisitos	de	largura	de	banda	de	rede	em	até	85%

•	Fornece	um	fácil	armazenamento	de	backup	fora	do	local	via	

nuvem conectada

•	Reduz	os	custos	de	saída	com	recuperação	de	nuvem	inteligente

•	Garante	uma	proteção	absoluta	contra	ransomware

•	Cumpre	seus	acordos	de	nível	de	serviço	(SLAs)	com	confiança



As ferramentas certas fornecem desempenho e tranquilidade

A solução de Backup e recuperação pronta para uso da Lenovo acelera e otimiza backups, fornecendo 

uma maneira mais inteligente e eficiente de proteger os dados de sua organização da borda à nuvem 

híbrida. Essas ferramentas líderes do setor são fáceis de gerenciar, simples de implantar e escaláveis. 

Como	resultado,	você	reduz	os	custos	de	sua	infraestrutura,	melhora	a	disponibilidade	dos	dados	e	

acelera o desempenho.

Software

•	Quest®	QoreStor™

 -  Armazenamento secundário definido por 

software	líder	do	setor

•	Veeam	Backup	&	Replication™	

 -		Software	de	backup	e	replicação	líder	do	setor	

Hardware

•	Servidores	Lenovo™	ThinkSystem

 -	Os	servidores	x86	mais	confiáveis	do	mundo

 -	Mais	de	240	benchmarks	de	desempenho	nº	1

Serviços

•	Serviços	de	Suporte	a	hardware	da	Lenovo	

•	Serviços	de	Suporte	Premier	da	Lenovo

A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem notificação prévia. A Lenovo não poupa esforços para garantir a precisão das 
informações, mas não se responsabiliza por erros editoriais, fotográficos ou tipográficos. As imagens são meramente ilustrativas. Para especificações completas de produtos, serviços 
e	garantia	da	Lenovo,	acesse	www.lenovo.com.	Lenovo	e	o	logotipo	da	Lenovo	são	marcas	comerciais	ou	marcas	registradas	da	Lenovo.	Os	nomes	de	outras	empresas,	produtos	e	
serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros. 
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