
 
 
 
 

 

 

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias.  

 

 

Data Sheet 

Internal Use — Confidential 

Dell EMC PowerProtect Backup Service 
Proteção de dados para aplicativos de SaaS, endpoints e cargas de trabalho híbridas 

 
 
À medida que as empresas implementam uma estratégia que prioriza a 
nuvem, as limitações e complexidades da proteção de dados tradicional 
tornam-se mais aparentes. Isso gera a necessidade de desenvolver 
uma nova estratégia de proteção de dados que garanta o mesmo nível 
de proteção para cargas de trabalho no local e na nuvem. Ao 
desenvolver a estratégia, é importante considerar que a maioria dos 
provedores de SaaS não oferece soluções abrangentes de proteção de 
dados. 

Proteção de dados baseada no SaaS  
O Dell EMC PowerProtect Backup Service oferece backup seguro e de 
alto desempenho, retenção em longo prazo e conformidade 
automatizada. Por meio de um único console, os clientes têm 
visibilidade completa e uma experiência de gerenciamento consistente 
em todos os endpoints de aplicativos de SaaS e cargas de trabalho 
híbridas. O PowerProtect Backup Service oferece escalabilidade infinita 
sob demanda e garante custos previsíveis e controláveis.  

 
 
 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
Plataforma segura e 
dimensionável 
• 100% SaaS, sem infraestrutura 

para gerenciar 

• Implementação em minutos 

• Escalabilidade infinita, sob 
demanda 

• Desduplicação do lado do 
client global 

Cargas de trabalho 
compatíveis 

• Aplicativos SaaS, incluindo 
Microsoft 365, Google 
Workspace e Salesforce 

• Desktop/notebooks e 
dispositivos móveis 

• Cargas de trabalho híbridas 

Conformidade e governança 

• Retenção em longo prazo 

• Retenção legal 

• Conformidade automatizada 

• Pesquisa federada 

• Geração de relatórios 
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Plataforma de SaaS segura e escalável 
O PowerProtect Backup Service aproveita a infraestrutura em nuvem para oferecer a resiliência e a velocidade de 
que você precisa para cumprir os SLAs de negócios com um baixo TCO. Sem a infraestrutura para gerenciar, as 
empresas podem começar em minutos. A plataforma de SaaS PowerProtect Backup Service tem como base a AWS 
e oferece recursos exclusivos, como: 

• Monitoramento e gerenciamento centralizado 
• Atualizações automatizadas de recursos sem toque 
• Conformidade regulamentar, incluindo certificação FedRAMP 
• Desduplicação na fonte  
• Criptografia em trânsito e em repouso 
• Backup e restauração entre nuvens 

Proteja aplicativos baseados no SaaS 
O Dell EMC PowerProtect Backup Service for SaaS Apps 
oferece proteção de dados, gerenciamento e governança 
de informações, tudo isso unificado, incluindo 
conformidade automatizada e retenção legal. O painel de 
indicadores único dá visibilidade completa aos produtos 
dos Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce. 

Proteja dispositivos de ponto de extremidade 
O PowerProtect Backup Service for Endpoint fornece 
proteção centralizada e segura de desktops/notebooks e 
dispositivos móveis. Ele oferece a garantia de que seus 
dispositivos terminais estão protegidos, seja no escritório 
ou em trânsito. Os administradores de TI podem gerenciar remotamente as operações de backup e restauração na 
nuvem a partir de um portal de nuvem centralizado. As restaurações de autoatendimento são possíveis por meio de 
uma interface da web e de aplicativos de dispositivos móveis - incluindo iOS e Android. O suporte para 
desktop/notebook inclui Windows, Linux e CentOS. 

Proteja cargas de trabalho híbridas 
O PowerProtect Backup Service for Hybrid Workloads 
permite que as organizações centralizem a proteção de 
dados de ambientes virtualizados, bancos de dados, 
servidores de arquivos e armazenamento de conexão com a 
rede (NAS). O PowerProtect Backup Service for Hybrid 
Workloads oferece funcionalidade avançada, incluindo 
retenção em longo prazo, relatórios e insights sobre a 
utilização do armazenamento em nuvem. Ele protege as 
cargas de trabalho em execução na nuvem e as cargas de 
trabalho locais na nuvem.  

Proteção de dados baseada em SaaS para cargas de trabalho no local e na nuvem 
Proteja seus dados enquanto aproveita a agilidade e a flexibilidade da nuvem. O PowerProtect Backup Service 
elimina os encargos de entrada/saída e permite que você responda às principais iniciativas de negócios com 
agilidade.
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Saiba mais sobre as soluções 
Dell Data Protection 

Entre em contato com um 
especialista da Dell Technologies 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/data-protection/powerprotect-backup-service.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/contactus.htm

