
Dados Seguros – O Que Você Faria Sem Eles?

Seus dados são muito mais que um monte de uns e zeros. São o coração e a alma 
de seu negócio. Não se trata apenas de uma questão de conveniência mantê-los 
vivos e constantemente acessíveis – trata-se de uma questão de sobrevivência. Ao 
longo dos anos, como os dados têm crescido, as necessidades de armazenamento 
também cresceram rapidamente. Junto com elas, o risco de desastres.

O tempo ocioso é oneroso, e a perda permanente de dados pode ser fatal. Mais do 
que nunca, você precisa se armar com as mais eficientes soluções para proteção de 
dados e recuperação de desastres possíveis. Infelizmente, a maioria das soluções 
industriais estão direcionadas a grandes empresas, o que significa múltiplas 
licenças, gestão complexa e custos elevados. 

Mas e as pequenas e médias empresas? Quem está cuidando de vocês? Quem 
cria soluções acessíveis, confiáveis e ultra simples que se encaixam às suas 
necessidades? Quem poderá orientá-lo em ambientes em constante evolução como 
virtualização e computação em nuvem? Quem está sustentando seu sucesso? 

Nós estamos. E já o fazemos para 175.000 clientes corporativos no mundo todo. 
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Tudo o que fazemos é centralizado nas necessidades de pequenas e médias 
empresas como a sua. As soluções que desenvolvemos são acessíveis, 
flexíveis e intuitivas. E, ao contrário de nossos concorrentes de peso, 

todo nosso árduo trabalho e investimento são dedicados exclusivamente à 
recuperação e proteção de dados. Nossa razão de existir está em servi-lo.

Quando ocorre um desastre, você pode contar com a Acronis® para a 
restauração rápida e eficiente de seus servidores, estações de trabalho e 
laptops aos mesmos hardwares, a hardwares diferentes ou máquinas virtuais 
(VM). E graças às ferramentas e tecnologias inovadoras, como a nossa imagem 
de disco patenteada e restauração bare-metal, você terá uma solução integrada 
para a imagem, arquivos e backup e recuperação de VM, assim como de 
aplicativos como Microsoft® Exchange Server, Microsoft SQL Server ™ e outros.

Simplicidade em todas as Operações de Backup e Restauração 

Você já tem preocupações suficientes em sua empresa. Você não deseja desperdiçar tempo em tarefas complexas 
de manutenção e administração. De fácil instalação, uso e gerenciamento, este programa oferece um conceito, uma 
solução e uma interface amigável. E, caso ocorra um desastre, você não precisa entrar em pânico, pois a restauração 
é simples e fácil. Além disso, com o Acronis Backup & Recovery 11 você terá os benefícios de backup avançado, 
capacidade de busca e catalogação normalmente encontrada apenas em softwares de grandes empresas. 

Backup fácil: 
•	 Crie regras úteis para agilizar tarefas repetitivas. 
•	 Defina backups regulares e automáticos com nosso agendamento avançado. 

Restauração fácil: 
•	 Tenha recuperação total de dados quase instantaneamente com nossa ferramenta Instant Restore™. 
•	 Deixe nossos intuitivos Planos de Recuperação de Desastres orientarem-no com facilidade nas etapas  

de recuperação. 

O Acronis Backup & Recovery 11 é simples assim.

Não É Preciso 
Ser Grande Para 
Ter O Melhor!

O Acronis® Backup & Recovery™ 11  
Aborda os Problemas Mais Importantes  
Para Seu Negócio!
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Excelente Valor a um Custo Baixo 

Oferecendo funcionalidades avançadas a um preço acessível, o 
Acronis Backup & Recovery 11 ajuda a maximizar o tempo e obter 
um baixo Custo Total de Propriedade (TCO). Não há necessidade 
de onerar seu orçamento com diversos fornecedores e licenças 
ou vários contratos de manutenção. Tudo que você precisa 
é uma única solução para todas as suas necessidades de 
recuperação de desastre e proteção de dados.

Além disso, a eficiência dos recursos em si já traz economias 
significativas de tempo e dinheiro. Por exemplo, a opção de 
deduplicação Acronis pode cortar até 90% de suas exigências 
de armazenamento de dados e reduzir o consumo de largura de 
banda de rede. Enfim, o Acronis Backup & Recovery 11 oferece 
um rápido retorno do investimento (ROI), disponibilidade, 
proteção e tranquilidade.

NOVO! 

Recuperação de Desastre ou Proteção de 
Dados – Por que Escolher Somente Um? 

Agora Você Tem o Melhor de Dois Mundos 
com Acronis!

Abordagem Central do Sistema: A 
Recuperação de Desastre restaura todos 
os seus dados, arquivos, aplicativos e 
sistemas operacionais onde estavam 
em um ponto específico no tempo, 
alavancando a tecnologia de imagem 
de disco – tudo ao mesmo tempo – 
literalmente restaurando suas operações 
e infraestrutura em poucos minutos. 

Abordagem Central de Dados: A Proteção 
de Dados é uma abordagem centralizada 
de dados que permite guarda, recuperação, 
gerenciamento e busca por arquivos 
individuais de um backup, não importa 
onde estejam localizados no arquivo de 
backup.

Ambos têm benefícios. Mas tradicional-
mente as empresas adquiriam, gerencia-
vam e mantinham produtos separados. 
Não mais. Com o Acronis Backup &  
Recovery 11, ambas as capacidades estão 
totalmente integradas em uma única 
solução.

Flexibilidade para Crescer

A capacidade de crescimento é fundamental para o sucesso de 
qualquer negócio. Isso exige uma solução à prova do futuro, 
que está pronta quando você estiver. Talvez você queira 
introduzir novos aplicativos em sua empresa. Talvez você 
precise domar o crescimento de dados através de deduplicação 
opcional. Talvez sua estratégia e políticas de backup possam 
mudar eventualmente. Talvez você queira começar a migração 
para máquinas virtuais ou adicionar uma camada extra de 
proteção de dados através de backup baseado em nuvens. 
Tudo isso é possível com o Acronis Backup & Recovery 
11. Independentemente de qual mudança ocorra em sua 
organização, em qualquer momento o Acronis irá acompanhá-
lo com seu programa integrado e de fácil utilização a partir de 
uma solução central. 

O diferencial do Acronis Backup & Recovery 11 é que o mesmo 
é construído sobre uma plataforma unificada, através da qual 
todas as características, aplicações e módulos compartilham 
um código comum de nosso mecanismo de imagem de disco 
testado e amplamente utilizado, inventado e desenvolvido pela 
Acronis desde 2002. Como resultado, você tem suporte total a 
ambientes físicos e virtuais, bem como a hardware e sistemas 
operacionais diversos — tudo em uma solução unificada.



Uma Solução 
Poderosa para Cada 
Tipo de Necessidade!

Padrão
Escolha as edições independentes do Acronis 
Backup & Recovery 11 para ajudar a lidar com suas 
necessidades de backup e recuperação de desastres. 
Ao utilizar a tecnologia Acronis de imagem de disco 
patenteada e fácil de usar, servidores e estações 
de trabalho podem ser restaurados em minutos, 
não em horas ou dias, ajudando a manter o seu 
negócio aberto e funcionando. As empresas têm 
proteção de seus sistemas operacionais, aplicativos 
e arquivos contra ocorrências diárias, desde a perda 
de arquivos individuais até falha total do sistema 
devido a desastres naturais, erro humano ou roubo.

Se você precisa de uma solução independente e 
acessível para servidores locais, estações de trabalho 
ou recursos avançados para o gerenciamento 
centralizado, o Acronis Backup & Recovery 11 é a 
escolha certa. E oferecemos suporte contínuo para 
orientá-lo sobre sua transição do físico ao virtual e 
para nuvem, sem aumentar a complexidade e sem 
custos onerosos.

Melhorado! Suporte a Aplicativos
Você poderá optar pelas edições especiais do 
Acronis Backup & Recovery 11 para Microsoft 
Exchange Server* e SQL Server* para reforçar seus 
recursos do Microsoft Exchange Server ou Microsoft 
SQL Server. Além de poder pesquisar e restaurar 
e-mails ou arquivos, você poderá restaurar todo o 
banco de dados do Exchange em caso de perda ou 
corrompimento. Quando um desastre acontece, você 
pode executar uma recuperação bare-metal de todo o 
Exchange Server em um tipo diferente de hardware, 
se necessário.

Suporte em Nuvem
Quais oportunidades as nuvens reservam para você? 
A Acronis ajuda você a dar seus primeiros passos 
na nuvem, ajudando no backup de seus dados 
para armazenagem on-line e, à medida que ganha 
confiança, poderá aumentar gradualmente o uso da 
nuvem. A Acronis oferece a mesma interface em todos 
os seus ambientes heterogêneos, para simplificar e 
facilitar o uso.

O Acronis Backup & Recovery 11 Online proporciona 
um centro de dados externo totalmente acessível e 
seguro. Para um começo fácil, você poderá utilizar 
nosso serviço Initial Seeding (Distribuição Inicial), 
que permite um carregamento de seus dados, 
baseado em disco, para o nosso datacenter, onde 
o mesmo será carregado para recuperação futura. 
Em caso de desastre, você irá recuperar seus 
dados e retomar suas atividades facilmente. Para 
recuperação em escala completa, opte pelo nosso 
serviço de Recuperação em Grande Escala, onde 
seus dados serão enviados de volta a você de forma 
segura em um disco, dentro de um determinado 
período de tempo SLA.

Gerenciamento Centralizado e Remoto
Escolha as edições avançadas do Acronis Backup 
& Recovery 11 caso precise gerenciar múltiplos 
servidores, estações de trabalho ou máquinas 
virtuais em uma ou várias localidades, ou caso 
queira procurar por arquivos, pastas ou itens 
únicos de bancos de dados, como e-mails ou caixa 
postal. Com um servidor de gerenciamento central, 
é possível simplificar e controlar as operações de 
backup e recuperação de até milhares de máquinas. 

Melhorado! Suporte de Virtualização
É muito simples virtualizar com o Acronis. Instale 
quantas máquinas virtuais precisar em um servidor 
físico, e através de uma licença única de valor 
acessível, a Acronis Backup & Recovery 11 Virtual 
Edition suporta um número ilimitado de migrações 
de e para o servidor. Você pode instalar um agente 
na máquina virtual e gerenciá-lo exatamente como 
gerenciaria uma máquina física. E/ou utilizar um 
agente baseado em host único para VMware® 
vSphere® ou Microsoft Hyper-V® para gerenciar 
todas as máquinas virtuais em um único servidor, 
para simplificar a administração e reduzir suas 
despesas gerais! 

* Disponível em versões futuras.
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As Possibilidades 
são Infinitas!

Como Funciona!

A família de produtos Acronis Backup & Recovery 

oferece vários módulos opcionais para melhorar 

a sua recuperação de desastres, capacidades de 

proteção de dados e atender às suas necessidades 

específicas.

Alivie o Armazenamento!
Deduplicação Acronis Backup & Recovery 11

Os dados de backup de uma empresa geralmente 
incluem uma enorme quantidade de arquivos duplicados 
e podem ocupar uma enorme quantidade de espaço de 
armazenamento. Entretanto, a deduplicação inteligente 
reduz o desperdício, seja na origem ou no destino.  

Proteção Extra Que Vem de Cima
Acronis Backup & Recovery 11 Online

Use o Acronis Cloud para armazenar seus dados de 
backup em uma localidade segura e isolada. Nosso 
serviço online é seguro, prático e com ótima relação 
custo-eficácia. Sua transmissão de dados é totalmente 
segura, através de criptografia de grau governamental. 
O melhor de tudo, você só paga uma taxa fixa por 
máquina para a capacidade de proteção on-line que 
você precisa. 

Serviço de Qualidade  
Acronis® AdvantageTM — Serviços de 
Manutenção e Suporte

A Acronis apresenta aos seus clientes do serviço de classe 
mundial a um preço adequado às suas necessidades, 
incluindo suporte baseado em assinatura, por incidente 
ou self-service através da nossa Base de Conhecimento 
on-line. Sua assinatura oferece atualizações gratuitas 
para lançamentos de novos produtos e o primeiro ano é 
gratuito. Com o Acronis® AdvantageSM Standard, você terá 
suporte via e-mail, telefone e chat cinco dias por semana 
durante o horário comercial regular (EST), enquanto 
Acronis Advantage Premier estende a cobertura a 24 horas 
por dia, sete dias por semana.

Mudanças de Hardware? Sem problemas.
 Acronis Universal Restore™

O Acronis Universal Restore™ permite a você restaurar 
todos os seus dados e aplicativos em um servidor, 
uma estação de trabalho ou um laptop novo ou 
em espera, de marca ou modelo diferente, ou com 
componentes diferentes instalados. O mesmo obtém 
todos os parâmetros de seu sistema, por isso não há 
necessidade de reconfigurar nada. Basta instalar os 
drivers de dispositivos necessários durante o processo 
de restauração.  

Discos
Fita

Drivers SCSI, 
Autocarregadores, 

Bibliotecas
Backup em um só Passo
Gerenciamento Centralizado
Catálogo, Busca
Monitoramento, Relatórios
Retenção Automatizada
Multidestinação, Por Estágios
Deduplicação

Armazenamento 
em Disco

CIFS, NFS, FTP, 
SFTP, ISCSI, ASN

Recuperação de Desastres • Proteção de Dados • Migração
Windows, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualisation,

Parallels Server 4 Bare Metal

Em Nuvem
Centro de 

Dados Nível 3

Arquivos

Máquinas 
Virtuais

Microsoft
Exchange

Microsoft
SQL Server

Acronis Backup & Recovery 11™ 
Plataforma Unificada™
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Qual Solução é Perfeita para suas  
Necessidades Corporativas?

* Requer agente a ser instalado em um VM

** Mais detalhes sobre os quais sistemas operacionais são suportados por produtos individuais pode ser encontrado no site da Acronis

Máquinas individuais Gerenciamento Centralizado e Remoto Online

Recursos Worksta-
tion

Server for 
Windows

Server for 
Linux

Advanced 
Worksta-

tion

Advanced 
Server

Advanced 
Server 

SBS 
Edition

Virtual 
Edition

for 
Worksta-

tion
for Server for Virtual 

Machines

Backup de Imagens

Backup de Arquivos

Restauração Bare-Metal

Plano de Recuperação de 
Desastres Guiado

Backup para Compartil-
hamento de Disco/Rede

Backup de Fitas

Backup para Armazena-
mento Online Acronis

Gerenciamento  
Centralizado e Remoto 

Catálogo de Busca de 
Backup

Backup e Recuperação 
VM sem agente

VMs Ilimitados por  
Hospedagem

Restauração para  
Hardware não similar Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Deduplicação de Dados Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistemas operacionais suportados**

Windows 7 / Vista /
XP / 2000Pro

•	Windows	Server	 
   2008/2008 R2 
•	Windows	Server	 
   2003/2003 R2
•	Windows	2000	Server

•	Windows	Small 
   Business Server 2011
•	Windows	Small 
   Business Server 2008
•	Windows	Small	 
   Business Server  
   2003/2003 R2"

Linux
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A Lista de Verificações de Valores para Pequenas e 
Médias Empresas

Principais Recursos

10 Motivos Pelos Quais Acronis é a Escolha Óbvia

         Recuperação rápida e confiável de máquinas ativadas em minutos ou até mesmo segundos;

         Recuperação de Desastre e Proteção de Dados em uma única solução

         Uma solução completa para todos os tipos de ambientes, plataformas e mídias

         Transição suave de ambientes físicos para ambientes virtuais ou em nuvem;

         Sem dependência de um tipo específico de máquina ou hardware;

         Deduplicação de dados para liberar espaço de armazenagem e aumentar a produtividade.

         Recursos corporativos acessíveis a pequenas e médias empresas sem recursos dedicados de TI.

         Uma única licença de valor acessível de um único revendedor, reduzindo o Custo Total de Propriedade

          Uma ampla gama de ofertas de suporte a produtos que protegem seu investimento em software

          Uma empresa 100% dedicada a recuperação de desastres e proteção de dados para pequenas e médias empresas

Recuperação Integrada de Dados, Backup, Proteção de Dados, Busca, Catálogo e Aplicativos 
•	 Adiciona recursos avançados de catalogação e busca para acesso granular a dados específicos em  

todos os backups
•	 Construído para integrar os módulos Acronis de recuperação de aplicativos granulares tais como o Microsoft 

Exchange Server e Microsoft SQL Server 

Físico/Virtual/Nuvem em Uma Solução
•	 Suporte a estações de trabalho e servidores, físicos e virtuais; Windows®, Linux®, disco, fita e nuvem.  

Suporte Superior à Virtualização
•	 Máquinas Virtuais Ilimitadas (VM) por servidor físico, além de imigrações ilimitadas P2V, V2V e V2P 
•	 O backup sem agente reduz recursos e simplifica as operações
•	 Suporte a VMware®, Hyper-V®, Citrix®, Red Hat® e Parallels®

Restauração Rápida do Sistema Operacional, Aplicativos, Arquivos e Dados
•	 Instalação sem reinicialização
•	 Permite a fácil recuperação do sistema ao mesmo hardware ou hardware diferente, incluindo máquinas virtuais (VM)
•	 Utilize sistemas de restauração enquanto os dados são restaurados
•	 Permite a usuários de laptops a recuperar a máquina em trânsito

Gestão Centralizada, Segura e Fácil de Usar
•	 Interface intuitiva do usuário facilita a instalação, configuração e distribuição
•	 Gerencie todos os backups e restaurações a partir de um console, em qualquer ponto na rede
•	 Relatórios em nível empresarial para a gestão mais eficiente
•	 Autenticação de usuário e criptografia de dados (AES-256) oferece segurança no acesso, armazenamento e 

transferência de dados

Eliminação de Dados Redundantes 
•	 A deduplicação em nível de arquivos e bloqueio reduz os volumes de armazenagem em até 90%



A Acronis é a líder em fornecimento de soluções simplificadas para proteção de dados e recuperação de 
desastres em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Sua tecnologia patenteada de imagem de disco 

permite a corporações, pequenas e médias empresas e consumidores protegerem seus bens digitais. Com 
o software de recuperação, implantação e migração da Acronis, os usuários protegem suas informações 
digitais, mantêm a continuidade dos negócios e reduzem o tempo de inatividade. O software Acronis é 

vendido em mais de 90 países e está disponível em 14 idiomas. Para maiores informações,  
acesse www.acronis.com. Siga a Acronis no Twitter: http://twitter.com/acronis

Parceiros
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