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APEX Backup Services
Proteção de dados baseada em SaaS para as cargas
de trabalho de nuvem

Proteger as cargas de trabalho em nuvem
é um desaﬁo para todo o setor
54%

60%

94%

76%

têm dificuldades
para encontrar uma
proteção de dados
para aplicativos
de SaaS2

têm dificuldades
para encontrar uma
proteção de dados
para aplicativos
nativos na nuvem2

das organizações
escolhem implementações
de nuvem (pública,
privada e/ou híbrida)
para novos aplicativos2

das organizações
consideram mais ou
igualmente a nuvem
pública em comparação
à infraestrutura no local
para os novos aplicativos1

Proteja seus dados onde quer que eles residam
Na nuvem

Para a nuvem

Aplicativos de SaaS

Backup e restauração | DRaaS

Responda com agilidade às principais
iniciativas de negócios e ao
crescimento dos dados

Implemente
em minutos

Dimensione
sob demanda

Reduza

o custo
e a complexidade

Console único com visibilidade de todas
as cargas de trabalho de nuvem
Aplicativos
de SaaS
Endpoints

Cargas de
trabalho híbridas

Microsoft 365

Notebooks
Desktops

Virtualização
Bancos de dados

Google
Workspace

Dispositivos
móveis

Sistemas
de arquivos
NAS

Salesforce

A PEX B A C KUP S ER V IC ES FOR S aaS A P P S

Reduza o risco de perda de
dados, garanta a conformidade
com normas e aprimore
a visibilidade dos dados
Microsoft 365

Google Workspace Salesforce

Detecção eletrônica • Conformidade automatizada
• Pesquisa federada

A P E X BACKUP SER VICES FOR END POIN T S

Proteção segura e centralizada
dos dados de negócios remotos

Proliferação de dados
com vários dispositivos

Força de trabalho
cada vez mais remota

Com o aumento dos dados essenciais
armazenados remotamente, é importante ter
um plano de backup de endpoints

A PEX B A C KUP S ER V IC ES FOR H YB R ID WO RK L O A D S

Proteja diretamente na nuvem
as cargas de trabalho no local
e baseadas em nuvem
Ambientes virtualizados Bancos de dados
Servidores de arquivo NAS
Retenção em longo prazo • Geração de relatórios
• Percepções sobre o armazenamento

Com o APEX Backup Services, você trabalha com
proteção unificada das cargas de trabalho por
meio de uma plataforma de proteção de dados
baseada em nuvem
https:/ www.delltechnolSaiba
ogies.com/pt-br/apex/mais
cloud-services/backup-services.htm

DellTechnologies.com/APEX-Backup
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Percepções de pesquisa do ESG, Por que a proteção de dados é importante para os atuais ambientes multicloud, maio de 2020
Global Data Protection Index: resultados globais para infraestrutura em nuvem , dezembro de 2019
A Vanson Bourne foi contratada pela Dell Technologies para pesquisar 1.000 responsáveis pelas
decisões de TI em 15 países do mundo todo para descobrir as respectivas estratégias de proteção
de dados em ambientes de nuvem e o preparo relativo das empresas em caso de disrupção

