
No mundo das pequenas empresas, muitas equipes 
consideram que dados são seus ativos mais valiosos, 
mas que também podem ser os mais vulneráveis. Sem 
uma estratégia de infraestrutura, há o risco de perda 
e indisponibilidade de dados, que pode resultar em 
interrupções custosas, inatividade, ataques de malware e 
outros eventos indesejados. Ao levar em consideração os 
desafios adicionais que o gerenciamento de dados traz, 
como cumprir com requisitos de conformidade e evitar 
erros, há muitos motivos que causam preocupação nas 
equipes de TI.

Obtenha vantagens competitivas com soluções de 
armazenamento seguras 

As empresas líderes em data center vão além da prevenção da interrupção de dados. Com recursos avançados 
de proteção,  elas obtêm um controle melhor de seus ambientes de TI e protegem a integridade da marca 
enquanto previnem a corrupção, o comprometimento e a perda de dados. Quando se trata de infraestrutura de 
armazenamento, líderes relatam com frequência a presença de recursos de segurança que protegem dados no 
local, como recursos automáticos de failover, replicação de sistemas múltiplos, unidades com autocriptografia, 
snapshots e clones de dados.

Precisa de ajuda para infrestrutura de data center? A Dell Technologies oferece um portfólio abrangente de 
soluções confiáveis de servidores, storage e proteção de dados, exclusivamente projetadas de forma escalável para 
acompanhar todos os momentos do seu negócio. Nossas soluções de armazenamento seguras são desenvolvidas 
para armazenar, gerenciar e proteger dados em cada array, garantindo que você esteja protegido enquanto escala. 
E, como sabemos que as necessidades tecnológicas futuras podem ser difíceis de prever, facilitamos a aquisição 
de ofertas transformadoras com uma variedade de soluções de pagamento flexíveis, inclusive opções baseadas 
no consumo e como serviço.

INOVAÇÃO PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO E A PRODUTIVIDADE DOS NEGÓCIOS

O PowerVault Série ME4 é um storage array 
desenvolvido especialmente para cargas de 
trabalho SAN e DAS e para proporcionar 
versatilidade. Ele oferece uma arquitetura 
apenas de blocos com a integração de 
virtualização do VMware e inclui serviços 
de proteção, como snapshots, replicação e 
unidades com autocriptografia (SED) com 
arquitetura de software distribuída RAID. 

SEJA MAIS PRODUTIVO COM SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO COMPLETAS 

O PowerVault Série ME4 é totalmente integrado ao ecossistema de proteção de dados da Dell Technologies, 
proporcionando a flexibilidade para que você escolha as melhores soluções de backup e recuperação para atender 
às suas necessidades de data center. Com recursos de segurança integrados, você pode equipar os times de TI 
para gerenciar recursos com mais eficiência e se concentrar na inovação.  

Essas preocupações são ainda maiores em negócios menores e em crescimento, que têm recursos limitados para 
abordar e reduzir problemas. Apesar da segurança ser a prioridade, ela também é o deficit de capacidade e a 
preocupação mais mencionada por líderes de TI de pequenas empresas. Estamos aqui para ajudar você a navegar 
por sua jornada na transformação da TI com atendimento consultivo e soluções de data center confiáveis para 
que você obtenha vantagens competitivas.

Com mais de 30 anos de experiência em auxiliar pequenas empresas a terem êxito, estamos aqui para ajudá-lo a 
resolver os desafios de TI com soluções personalizadas. Saber que seus dados vitais estão protegidos enquanto 
suas necessidades evoluem é essencial. Junte-se a nós para obter uma abordagem completa à segurança.  

VAMOS TORNAR A SEGURANÇA UMA PRIORIDADE EM SEU AMBIENTE DE TI  

Nossos Consultores Dell Technologies estão prontos para ajudá-lo com soluções 
de produtos sob medida feitas para manter a produtividade da sua empresa.  

E S TA M O S  P R O N T O S  PA R A  A J U D A R

0800 722 3400
FALE COM UM CONSULTOR HOJE
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