
RECOVERY SERIES BACKUP
APPLIANCES DE BACKUP ALL-IN-ONE PARA IT MAIS SIMPLES E INTELIGENTE

Recuperação com confiança
As appliances all-in-one da Unitrends protegem em todas as frentes, desde ransomware, a desastres ou 

ficheiros apagados.

As Appliance Recovery Series 

combinam software de backup, 

storage, computação e cloud numa 

única caixa segura.

Sem apontar o dedo
A abordagem disruptiva all-in-one elimina a complexidade do 
backup com o suporte ‘one-throat-to-choke’.

Menor gestão
Appliances de backup pré-integradas e software intuitivo 
reduzem o tempo de gestão em 50%.

Maior flexibilidade
As appliances de backup crescem com o seu negócio. Pode 
escalar a solução para maior ou menor capacidade e para cloud.

Mais tempo de atividade
Reduza o tempo de inatividade com recuperação instantânea, 
deteção ransomware e teste automático de disaster recovery.

Mais confiança
A política de automação SLA comprova a capacidade de 
recuperação e a conformidade - definição, análise e report.

Mais tempo livre
Faça a análise preditiva para identificar futuros erros na 
recuperação e use o seu tempo noutras tarefas.
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Recovery Ser ies

As Recovery Series da Unitrends são appliances 

especificamente concebidas para irem ao encontro dos seus 

SLAs. Sem mais promessas por cumprir, para IT mais simples e 

inteligente.

12  modelos  disponíveis ,  com capacidades  de 2TB a  180TB

Pol í t ica  de Automação SLA
Defina e agende alertas de backup num simples passo, 

com base nos  objetivos RTO e RPO.

Proteção automát ica  contra  ransomware
Inteligencia artificial integrada que deteta e alerta para 

ataques de ransomware.

Integração com c loud
Unitrends cloud, Unitrends DRaaS, clouds públicas.

Teste  automát ico da recuperação
Com analíticos de recuperação e relatórios RPO/RTO.

Report ing de n ível  empresar ia l  integrado

Satisfaça os requisitos de conformidade de forma mais 

simples.

Recuperação instantânea e Unitrends Bridge

Um clique basta para transformar um servidor Windows 

em VMs; Recupere instantaneamente sem ter de 

configurar um novo hardware.

Provis ionamento automat izado
Criação instantânea de ambientes de teste isolados, com 

todas as funcionalidades.

Backup unificado bare meta l
Restauração bare metal diferenciado numa passagem

Repl icação WAN opt imizada 
Combina deduplicação, aceleração, compressão e 

encriptação de nível militar.

Arquivo loca l
D2D2X (Disk-to-disk-to-any) para media removível, 

incluindo tapes e discos SATA.

Backup excelente para volumes de trabalho 
físicos e virtuais
VMware, Hyper-V, Windows, Nutanix e mais.

Dedupl icação adaptat iva
Global e em linha para máxima eficiência do storage 

Proteção de dados prat icamente cont ínua
Backup a cada 60 segundos

Interface de utilizador centralizada e intuitiva
Gestão de todos os backups, reports e arquivos numa 

única consola. 

Suporte  24/7  e  365 dias  por ano
Baseado nos US, com 98% de satisfação do consumidor.
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Appl iances  de Backup Recovery Ser ies  -  Especificações

Inc lu ído Inc lu ído nas  versões  Enterpr i se  P lus

Opcional Não disponível
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