
> EL SEU NEGOCI SEMPRE ACCESSIBLE I SEGUR
Suport Cloud és un dels paquets de serveis perquè el seu negoci s’adapti amb èxit al món digital. És una solució que cobreix les necessitats de la seva 
empresa en còpies de seguretat i compliment amb la LOPD, ideada per la seva ràpida posada en marxa.

>> SOLUCIÓ PER A SUPORT CLOUD
>> Solucions  PCBOX

Suport Cloud per a Servidor

Suport Cloud per a PC

> GARANTEIXI LA CONTINUÏTAT DEL SEU NEGOCI > MÀXIMA SEGURETAT

> FÀCIL CÒPIA I RECUPERACIÓ

> OPTIMIZACIÓ DELS RECURSOS

> MÚLTIPLES PLATAFORMES

Moltes empreses tenen les seves dades allotjades a servidors locals 
que no compten amb les mesures de protecció adequades. Suport 
Cloud és la solució d’aquelles empreses que encara no fan servir el 
núvol per mantenir una còpia de la informació a la xarxa i tenir fora 
de perill les dades crítiques del negoci.

Realitzi un backup* tant de les seves dades en discs locals com a 
dispositius externs i unitats de xarxa.

* Per a sistemes Windows, Linux i Mac

L’agent, instal·lat al servidor, s’encarrega del xifrat de les dades 
mitjançant algoritmes de 256 bits abans de l’enviament al servidor. 
L’encriptació es fa amb una clau única coneguda exclusivament per 
l’usuari. IMPORTANT: Sense la clau d’usuari no hi ha manera de 
recuperar les dades!

Creï i administri les polítiques de backup personalitzades amb l’agent 
o la consola web. Defineixi quins arxius copiar, en quin moment fer 
la còpia, l’ample de banda a utilitzar o el temps que vol mantenir les 
còpies de les dades.

Disposi d’un sistema d’arxiu addicional, alliberant espai en el 
sistema, amb la configuració de política de retenció infinita.  
Recuperi -d’entre diverses versions- la informació que desitgi.

Preparat per al seu ús en condicions de reduït ample de banda o 
càrregues de sistema elevats:
• Agent software lleuger, sense impacte en el rendiment del servidor
• Còpia incremental de les dades. Un cop realitzada la primera 

càrrega del contingut protegit, només s’enviaran els blocs de 
dades modificades des de l’última còpia

• Compressió de dades
• Càrrega de dades off-line mitjançant dispositius d’emmagatzematge 

externs

Suporta la còpia en calent d’arxius i aplicacions en ús per a múltiples 
sistemes operatius i aplicacions

A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.  
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA

Consulti preus... 
Posi’s en contacte amb nosaltres!

Consulti preus... 
Posi’s en contacte amb nosaltres!



>> SOLUCIONS A MIDA PER A SUPORT CLOUD
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AUTOGESTIONAT GESTIONAT

Pla
50 100 250 100 250 500

Còpia de seguretat de fitxers 
des de diferents dispositius

Còpia de seguretat on-line 
des de bases de dades en calent

Emmagatzematge al servidor 50 GB 100 GB 250 GB 100 GB 250 GB 500 GB

Agents d’escriptori

S.O. (Windows, Linux o MacOS)

BB.DD. (Microsoft, SQL i MySQL) -

Apps (MS Exchange i Sharepoint) -

Política definida per l’usuari

Versió d’arxius Fins a 30 versions Fins a 30 versions

Activació Servidor de contingència - 169 €/mes

Xifrat de dades AES-256 AES-256

Backup off-line -

Ampliació de l’espai al servidor - - -

Preu

Més informació a www.pcbox.com/empresas


