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“Só em 2014, os prejuízos por perda de
dados e indisponibilidade dos serviços no
Brasil foram maiores que US$ 26 bilhões. No
mundo foram mais de US$ 1,7 Trilhão.”
EMC1

A solução de backup local e em nuvem oferecido pela
TYR iT possui o melhor custo benefício em relação ao
tempo de recuperação e segurança dos dados. Ao
utilizar a Acronis Anydata Engine, em parceria com um
dos líderes mundiais em backup, Acronis, a TYR
oferece a melhor solução de backup com o melhor
custo benéfico.

“Somente 9% das empresas conseguem recuperar os dados
em menos de 1 hora.”
EMC2

Estudos realizados pela EMC (2016) revelam
que existem vários motivos simultâneos que
causam a perda de dados. Erros de hardware,
perda de energia e erros não intencionais
causados por usuários estão entre os motivos
mais comuns.
A solução de backup em nuvem e local da TYR
é realizado de modo 100% automático, sem
necessidade de interação tanto no backup
local quanto no envio dos dados à nuvem.

“Erros de Hardware e de interação humana são as maiores causas de
Perda de dados.”
EMC3
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A solução de backup local e em nuvem que a TYR
iT oferece é baseada na Acronis Anydata Engine e
portanto, compatível com os maiores padrões de
dados, aplicações e dispositivos existentes no
mercado. Desde servidores Windows, Linux em
ambientes físicos ou virtualizados, como VMWARE,
Hyper-V, passando por desktops Windows, Linux e
MAC até dispositivos mobile com SO ANDROID E
IOS. Compatível também com banco de dados
MySQL, PostgreSQL. É possível ainda, graças a
engine do cliente SQLSERVER fazer backup e
restaurar dados granulados.

“AnyData Engine oferece a mais completa lista de compatibilidades
Do mercado”

Com interface web intuitiva, o próprio
usuário

pode

acompanhar

o

backup,

adicionar dispositivos, realizar restauração
de arquivos específicos, máquinas inteiras
e muito mais.
Ou, se não quiser ter o trabalho, deixe que
a équite Tyr iT faça isso para você. Conte
sempre com nosso time para administrar,
gerenciar e monitorar seu backup.

“Interface simples e intuitiva”

Os seus dados estão seguros! Com recursos avançados de criptografia
desde a transmissão dos dados até a armazenagem nas nuvens, os seus
dados estão seguros conosco. A Tyr IT e a Acronis garantem ainda no
momento do aceite

da

prestação de

serviços,

um contrato de

confidencialidade e desta forma, a segurança dos seus dados e a

“Seus dados seguros e protegidos”

confidencialidade deles estão garantidos.

Quer saber mais? Entre em contato conosco!

Tyr iT
easecloud.com.br
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