Você está no topo da sua proteção de dados?

Ciberataques são
mais sofisticados e
bem sucedidos

Em um estudo de 2018 sobre empresas que
foram atacadas, descobriu-se que 68% das
violações levaram meses ou anos para
serem descobertas.¹

A corrupção ou perda de
dados pode prejudicar
financeiramente seus
negócios

O custo médio de um único ataque é de US$
5 milhões, com US$ 1,25 milhão (25%)
atribuíveis ao tempo de inatividade do
sistema e US$ 1,5 milhão (30%) à perda de
produtividade de TI e do usuário final.2

O custo para manter os dados
está crescendo à medida que
o volume e a complexidade
também crescem

O backup corporativo atingiu um petabyte
ou mais em média, levando o
armazenamento convencional aos seus
limites. ³

Essas estratégias ajudam você a alcançar o topo:
1 OpEx e CapEx reduzidos

2

Metas flexíveis de proteção de dados

Simplifique o gerenciamento de dados

Escolha entre várias opções: disco, fita,

e impulsione a eficiência do

fita virtual, nuvem e objeto

3 Acesso rápido a dados com RBAC e
self-service
Simplifique, automatize e orquestre o ciclo
de vida da cópia de dados

armazenamento

Com as soluções de proteção de dados da IBM, você poderá enxergar de lá de cima:

Recuperação
instantânea e
reutilização de backups
de dados

Acesso de dados
self-service para
aumentar a
produtividade dos
negócios

Operações simplificadas
com gerenciamento
baseado em SLA e
soluções sem agente

Metas flexíveis de proteção
de dados para ajudar a
controlar custos,
desempenho e segurança

Habilidade de se recuperar
de ciberataques
rapidamente

A proteção de dados moderna da IBM prepara você para sua escalada ao topo
Software de proteção
de dados:
IBM Spectrum Protect Plus®

IBM Spectrum Copy Data Management

Proteção de dados e máquinas virtuais e
disponibilidade para negócios modernos com
reutilização de dados para suportar as necessidades
de tempo real para DevOps, análises etc.

Otimize o uso de cópias para reduzir os custos de
armazenamento e aumentar o valor por meio da
reutilização de dados

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Scale

IBM Tape Solutions

Armazenamento flexível, econômico, escalável de
objetos de nuvem híbrida com disponibilidade e
segurança corporativa

Armazenamento de alto desempenho, altamente
escalável e seguro com autenticação, criptografia e
replicação

Armazenamento de fita com eficiência
energética, escalável, durável e econômico

IBM Spectrum Protect®
Reduza os custos de infraestrutura de backup
com recursos integrados de eficiência de dados

Multi-tier data protection:

“2018 Data Breach Investigations Report," Verizon, março de 2018
“The True Cost of Ransomware,” Ponemon Institute, abril de 2017
“Modern Backup Strategies for Modern Enterprises," ITProPortal, maio de 2017

Experimente a demo interativa do Spectrum Protect
Fale com um consultor

