
Os serviços Keep Your Hard Drive e Keep Your Component para empresas da Dell EMC 
permitem que as organizações mantenham o controle físico sobre dados confidenciais.

À medida que os problemas de segurança nacional e as normas de privacidade de dados aumentam, as empresas estão dando 
mais atenção à segurança dos dados do que nunca. O hardware com falha pode tornar as informações confidenciais vulneráveis 
às ameaças. O Dell EMC Keep Your Hard Drive para empresas e o Dell EMC Keep Your Component para empresas mantêm 
seu componente para as ofertas empresariais, permitindo que as organizações mantenham os discos rígidos com defeito e os 
componentes de retenção de dados com falha, sem incorrer no custo das substituições, assim, as organizações podem manter 
o controle físico sobre dados confidenciais.

O enorme crescimento dos dados e das questões de segurança, além das constantes 
alterações das normas de privacidade, geram complexidade.

Para dados extremamente confidenciais e setores com mais riscos de segurança e mais 
necessidades de conformidade, a Dell Technologies Services pode ajudar a proteger os 
ativos de dados essenciais e permitir que os clientes sigam os padrões.

A segurança dos dados é de extrema 
importância

Os problemas de segurança e as normas de privacidade de dados exigem uma atenção 
maior para o gerenciamento dos dados

À medida que 
o volume de dados 

aumenta e os dados 
se tornam mais 

essenciais para os 
negócios modernos, 

a proteção dos 
dados assume uma 

importância sem 
precedentes.

O volume estimado de 
novos dados que serão 
criados até 2023, para 

um DataSphere global 
três vezes maior que 
o observado em 2018.1
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Dell EMC KYHD e KYC para empresas

Para obter mais informações sobre os serviços Dell EMC KYHD e KYC para empresas, entre em contato com 
o representante da Dell Technologies ou acesse DellTechnologies.com/pt-br/services.

1IDC: Market Perspective (Nº do documento: US44033918 / 20 de junho de 2019) Security and the Global DataSphere: A Data-Driven World Needs Its Data 
Protected, por: David Reinsel, Frank Dickson e Robyn Westervelt 
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Keep Your Hard Drive para empresas

Mantenha unidades defeituosas quando receber unidades 
substitutas sem incorrer em custo adicional. O serviço abrange 
falhas de unidades (padrão, unidades de estado sólido [SSD], 
Serial ATA [SATA], unidades de disco rígido [HDD], inclusive 
PCIe e NVMe) e várias outras falhas durante todo o ciclo de vida 
de seu produto.

Problemas de 
segurança e normas de 
privacidade de dados 
criam desafios

Um volume maior 
de dados cria mais 
demanda no cliente

Peças com falha geram 
riscos de exploração 
indevida de dados 
confidenciais

*As ofertas só se aplicam a produtos Dell disponíveis no momento da compra do sistema ou antes que ocorra uma falha. Entrega do produto substituto no mesmo dia ou no próximo dia útil 
(dependendo do contrato de serviço). O Basic Support é um requisito mínimo. Há exceções para países indiretos em que ProSupport Enterprise Suite não está disponível.

O Basic Support é um requisito mínimo para a aquisição dos serviços KYHD e KYC. Para países indiretos em que o ProSupport Enterprise Suite não está disponível, as exceções se aplicam.

Os dados confidenciais 
permanecem sob seu controle

Garanta a segurança dos dados 
confidenciais, proprietários 

ou confidenciais.

Segurança

Reduza o risco de exposição dos 
dados confidenciais do cliente e o IP.

Baixo risco

Os dados confidenciais nunca 
deixam seu controle.

Controle total

Cobre várias unidades em um 
sistema e várias falhas

Valor

Com as atuais normas de 
privacidade dos dados

Conformidade

Priorize a segurança e a conformidade dos dados

Keep Your Component para empresas

Retenção de componentes com defeito ao receber peças de 
substituição sem incorrer em custo adicional. O serviço abrange 
falhas em uma variedade de unidades e componentes (padrão, 
SSD, SATA, disco rígido, placas Boss, fontes de alimentação, 
placas-mãe, memória e muito mais) e falhas durante todo 
o ciclo de vida de seu produto.

A retenção de componentes de hardware com falha ajuda 
a eliminar o risco de segurança e conformidade.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/services/index.htm#scroll=off

