
Software como um serviço Dell 
IT Management
Online Backup & Restore

Faça backup automático de dados de desktops 
e notebooks para um data center remoto de 
nível superior, fornecendo um armazenamento 
de dados preciso e seguro

Faça backup de dados de modo transparente 
e automático
O custo de perda de dados pode causar um impacto 
significativo no resultado final das organizações. As empresas 
estão claramente batalhando para proteger dados vitais 
e confidenciais, uma tarefa cada vez mais difícil com o aumento 
do número de funcionários móveis. Além da possibilidade de 
serem roubados ou perdidos, o gerenciamento dos PCs móveis 
pela equipe de TI é bem mais difícil. A visibilidade reduzida da TI 
nesses ativos dispersos pode evitar iniciativas de conformidade 
e permitir processos de backup centralizados difíceis ou quase 
impossíveis de gerenciar. Isso normalmente resulta em políticas 
de backup de dados que contam com os usuários finais para 
fazer backup manual dos dados, que podem não ser confiáveis, 
difíceis de serem monitorados e praticamente impossíveis de 
serem controlados pela equipe de TI. Uma solução mais 
elaborada é necessária.

O serviço Dell Online Backup & Restore ajuda a fazer backup 
de dados automaticamente de desktops e notebooks. Fornecido 
como uma solução ativada para SaaS, esse serviço ajuda 
a eliminar a incerteza dos métodos tradicionais de backup 
manual de dados por meio de um processo automatizado que 
envia dados de PCs para um data center remoto e altamente 
seguro, através de uma conexão de Internet segura, sem exigir 
acesso à rede corporativa ou VPN.

Uma estratégia automatizada para segurança de dados 
A perda de dados é uma ameaça séria para qualquer negócio. 
O serviço Dell Online Backup & Restore oferece backup rápido, 
remoto e inteligente para PCs distribuídos.

• Ajuda a eliminar com eficácia a perda de dados 
e a dependência do usuário

• Gerencia e automatiza centralmente todos os backups 
através da Internet

• Fácil de implantar e gerenciar com um impacto mínimo 
na sua rede

O serviço Dell Online Backup & Restore pode ajudar a reduzir 
significativamente o custo para assegurar que o backup de 
todos os dados vitais que estão em PCs cliente seja realizado 
com segurança. 

• Backup de desktops 
e notebooks distribuídos

• Não é necessária ação 
do usuário final

• Impacto mínimo na rede

• Atende aos requisitos 
de segurança de dados 
de nível empresarial

• Implantação rápida 
e manutenção mínima



Sobre as soluções SaaS 
Dell IT Management 

O serviço Online Backup & 
Restore faz parte do portfólio 
da Dell de soluções de software 
como um serviço (SaaS) IT 
Management. As soluções SaaS 
da Dell simplificam o gerenciamento 
de seu ambiente de TI para que 
você possa colocar suas operações 
em funcionamento rapidamente, 
com menores custos de implantação, 
menos complicações e menos tempo 
gasto com tarefas não estratégicas. 
Você paga somente pelos serviços 
necessários, obtém acesso 
instantâneo às mais recentes 
inovações, sem investimentos 
adicionais em infraestrutura ou equipe, 
e confere aos seus negócios uma 
nova abordagem: de manutenção 
para crescimento.

Dell Online Backup & Restore
Backup central e automático de desktops e notebooks para um data center remoto, 
seguro e de nível superior.

• Gerenciamento do backup de dados centralizado e automatizado – Implante 
centralmente, defina políticas e monitore o status dos processos de backup dos 
PCs da sua organização, sem envolvimento do usuário e impacto mínimo na rede.

• Gerenciamento de segurança e armazenamento de dados remoto – Depois do backup, 
os dados do usuário final ficam disponíveis para restauração em caso de falhas no disco 
rígido, erros do usuário, vírus, perda de computador, danos ou roubos. A equipe de 
TI pode analisar a quantidade de armazenamento de dados que passou por backup, 
a data do último backup e pode forçar backups remotos quando necessário.

• Projetado para ambientes distribuídos – Faça o backup e restauração de PCs através 
da Internet sem a necessidade de conexão com a rede corporativa.

Como o serviço Dell Online Backup & Restore funciona
O Dell Online Backup & Restore é uma solução de backup on-line totalmente automatizada 
para desktops e notebooks, fornecida como uma solução de manutenção mínima, ativada 
para SaaS. Esse serviço permite que os administradores de TI definam políticas de backup 
que são executadas automaticamente em segundo plano sempre que os usuários se 
conectarem à Internet, sem exigir nenhuma ação dos usuários finais. Os dados são 
criptografados para transmissão e armazenamento em data centers redundantes e de 
nível superior. Somente os dados novos são enviados. Eles são armazenados de maneira 
inteligente, fornecendo instâncias únicas, o que ajuda a reduzir o uso da largura de banda 
e o custo do armazenamento. 

Ajude a garantir a segurança e a disponibilidade dos dados de usuário
Os PCs que não passaram por backups podem ser identificados pelo nome da máquina 
ou do usuário e os backups ausentes ou atrasados podem ser iniciados com base no console 
de gerenciamento. Restaure dados facilmente após falhas de unidade, erros de usuário, 
vírus ou roubos. 

Criado para reduzir o custo total de propriedade do gerenciamento de dados
Este serviço pode ser implantado em menos de um dia, não exige pessoal dedicado e pode 
ser combinado com o Dell Laptop Data Encryption para fornecer segurança de dados de 
nível empresarial. 

Para obter mais informações sobre os nossos serviços disponíveis, entre em contato com 
um representante da Dell ou visite o site www.dell.com/services
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