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62%

72% 
precisam de ajuda 

externa para garantir 
o cumprimento de todos 

os requisitos de risco 
e segurança de TI.2

temem passar por um evento disruptivo, como 
perda de dados ou tempo de inatividade dos 
sistemas no próximo ano3

não estão muito 
confiantes de que 
a organização está 
atendendo aos objetivos 
de nível de serviço de 
backup e recuperação1

custo médio da perda de 
dados nos últimos 12 meses 
(em dólares americanos)1

precisam de conhecimento especializado externo 
específico sobre tecnologia para ajudar a equipe 
de TI interna a ser bem-sucedida2

custo médio do tempo de 
inatividade não planejado dos 
sistemas nos últimos 12 meses 
(em dólares americanos)1

temem a possibilidade de as 
medidas de proteção de dados 
existentes da organização não 
serem suficientes para lidar 
com ameaças de malware 
e ransomware1

As organizações não 
têm certeza de que suas 
medidas de proteção de 

dados podem reduzir 
os efeitos dos ataques 
cibernéticos. A perda 

de dados e o tempo de 
inatividade dos sistemas 
podem ter um impacto 
financeiro significativo, 

tornando cada vez 
mais importante para 

as empresas aproveitar 
o conhecimento 

especializado 
dos provedores de 

serviços de TI. 
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1 A Dell Technologies encomendou o Global Data Protection Index da Vanson Bourne, que foi conduzido entre fevereiro e abril de 2021. A pesquisa foi realizada com 1.000 responsáveis pelas decisões  
de TI em 15 países.
2 Estudo encomendado, conduzido pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, dezembro de 2021
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Gere receita com um portfólio completo de serviços que implementam 
e combinam habilmente soluções de proteção de dados para seu ambiente 
exclusivo
Com o ProDeploy Enterprise Suite e o Production Ready for Backup, podemos atender a todas as 
suas necessidades do primeiro dia. 

Serviço Production Ready for Backup

Para obter mais informações, entre em contato com um representante de vendas da 
Dell Technologies ou acesse Delltechnologies.com/prodeployenterprise

ProDeploy Enterprise Suite

Os especialistas do Dell ProDeploy 
estão aqui para ajudar você 
desde o planejamento até a 
implementação e muito mais, com 
Deployment Services 24x7.

Production Ready for Backup

Levando você uma etapa além da 
implementação primária, oferecendo 
configuração avançada que atenda a seus 
requisitos regulamentares e de negócios 
específicos.

Os especialistas configuram 
novas soluções com rapidez 
e eficiência para você poder  
voltar aos negócios.

Colocar você 
em produção 
rapidamente

Maximize os 
investimentos em 
proteção de dados

Garanta a proteção 
dos dados

Aproveite melhor a nova 
tecnologia com soluções 
integradas que atendem às 
necessidades essenciais dos 
negócios. 

Especialistas qualificados 
executam a configuração 
avançada para instilar a 
confiança de que os dados 
serão protegidos.

Especialistas técnicos altamente treinados trabalham com você para compreender os requisitos individuais 
e oferecer funcionalidades orientadas por objetivos nos mais comuns casos de uso de backup.

 Proteja os dados conforme as normas do setor

 Evite a perda de dados essenciais

 Integre com recuperação de desastres

 Centralize o backup de dados

 Retenção de dados econômica e em grande escala

Este serviço abrange o portfólio do Dell Data Protection, inclusive equipamentos PowerProtect DD, 
PowerProtect DP, Data Domain e IDPA, bem como Avamar, Networker, PowerProtect Data Manager, 
vProtect e Data Domain Virtual Edition. 

Nota: A tecnologia de proteção de dados deve ser totalmente implementada antes de adquirir e aplicar o Production Ready.

http://delltechnologies.com/prodeployenterprise

