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Data 
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Be connected. Be Ar Telecom



Com as soluções de proteção de dados as 
empresas diversificam o risco.

Os nossos serviços de proteção de dados 
baseiam-se no alojamento de cópias de 
segurança, replicação de informação 
e repositórios de dados nas nossas 
instalações.

A Ar Telecom é um Parceiro certificado 
Veeam, detendo a competência Gold na ca-
tegoria Cloud & Service Provider. A Ar Te-
lecom foi distinguida como Melhor Veeam 
Cloud & Service Provider nacional 2020.
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Repositório em Portugal



Segurança
Antecipe problemas e tenha uma 
cópia dos seus dados num parceiro de 
confiança

Confiança
Usufrua de um parceiro nacional, 
com Centro de Dados em Portugal 
e premiado na área da proteção de 
dados

Agilidade
Diretamente ou através de um 
revendedor, terá acesso a suporte 
24x7, sem complicações

Simplicidade
Não se preocupe com pormenores 
técnicos ou desenho de soluções

Flexibilidade
Cresça o seu negócio com uma 
solução que se adapta aos seus dados, 
sabendo que se encontram sempre 
protegidos

Transparência
Custos sem surpresas 

Inovação
Evolução constante do serviço e da 
solução técnica  

Vantagens
e Benefícios



o impacto no seu negócio 
após uma perda de dados 
total ou parcial

medidas de proteção 
antes do mal acontecer

das consequências de um 
ataque de malware ou das 
ações de colaboradores 
(intencionais ou erro humano)

a resiliência do 
seu negócio  

AntecipeVisualize

Proteja-se Aumente

Backup as a service

No modelo de serviço gerido, 
inclui-se também:

Integração na plataforma

Suporte a incidentes

Implementação de políticas de backup

Verificação da correcta execução dos backups

Preço por capacidade da VM, quota dinâmica

Monitorização e atribuição de quota de armazenamento

Ensaio de restauro

Restauros de backup

Salvaguarda de informação em 
repositório remoto e seguro, em 
território nacional

Repositório de dados

Integração com VMware

Integração com Hyper-V

Salvaguarda de Máquinas físicas com agente

Conexão segura sem necessidade de VPN

Gestão centralizada

Modelo de serviço self-service ou gerido

Plano de saída

Desde 
37,70€ /mês
(1VM e 500GB de quota)



Repositório remoto e seguro, em 
território nacional

Repositório de dados

Integração com Veeam do Cliente

Funcionalidade Veeam Cloud Connect

Conexão segura sem necessidade de VPN

Modelo de serviço self-service

Plano de saída

Veeam Backup 
Connect
Para clientes com solução Veeam já implementada

Desde 
33,80€ /mês
(1VM e 500GB de quota)



um plano de continuidade de 
negócio (Business Continuity) 
com o serviço DR as a Service

a solução de backup de dados 
com a garantia de 
disponibilidade 
de infraestrutura

das consequências de um evento 
com impacto abrangente 

a resiliência do seu negócio  

ComplementeOperacionalize

Proteja-se Garanta

DR as a service

Replicação de infraestrutura e dados 
prontos a funcionar, em repositório 
remoto e seguro em território nacional

Repositório para alojamento da réplica

Integração com VMware

Integração com Hyper-V (requer conversão)

Conexão segura sem necessidade de VPN

Capacidade computacional com reserva de recursos

Virtual Data Center em plataforma VMware

RTO e RPO contratados

Modelo de serviço híbrido

Plano de saída

Desde 
97,50€ /mês
(1VM - 2 vCores, 8GB RAM       
e 500GB HDD)



Veeam 
DR Connect

Repositório para alojamento da réplica

Capacidade computacional com reserva de recursos

Integração com Veeam do Cliente

Funcionalidade Veeam Cloud Connect

Conexão segura sem necessidade de VPN

Virtual Data Center em plataforma VMware

Modelo de serviço self-service

Plano de saída

Repositório remoto e seguro, em 
território nacional

Para clientes com solução Veeam já implementada

Desde 
84,50€ /mês
(1VM - 2 vCores, 8GB RAM       
e 500GB HDD)



365 Backup
Modelo backup-as-a-service para 
realização de backups à informação 
no Office 365

Garanta que tem os dados protegidos - 
a responsabilidade pela proteção 
dos dados é sempre sua!

A Microsoft não se responsabiliza pela 
salvaguarda dos dados no 365, apenas 
pela disponibilidade da plataforma

Quota de espaço para backup

Gestão dos backups

Portal para restore

Restauro rápido de ficheiros, emails e sites

Recuperação granular

Cumprimento de requisitos legais e compliance

Período de retenção apenas depende da quota

Desde 
29,25€ /mês
(5 utilizadores e 500GB de quota)
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