Microsoft Azure

Storage & Backup

Armazenamento de dados na nuvem seguro e disponível.
Contar com providências de segurança confiáveis para a sua informação e, ao mesmo tempo, o melhor nível de
disponibilidade, é chave. Storage & Backup oferece um tipo de armazenamento em que os dados se encontram
hospedados em espaços virtualizados. Por isso, os usuários podem comprar, alugar ou contratar a capacidade de serviço
que for necessária.

Vantagem de negócio:
Alcance global com redundância geográfica: O Azure possui armazenamento disponibilizado para 19 regiões de 4
continentes. Coloque seus arquivos onde for mais conveniente, para manter os dados geograficamente mais
próximos dos seus clientes e deste modo oferecer um acesso mais rápido.

Vantagens tecnológicas:
Alto nível de flexibilidade: O Azure oferece armazenamento confiável e de baixo custo, tanto para grandes quanto
para pequenos volumes de dados.
Altamente escalável: O armazenamento do Azure é uma resposta para as suas crescentes necessidades de dados,
com até 500 TB de armazenamento total por conta. Somente uma assinatura admite até 50 contas de
armazenamento.
Resistente e com alta disponibilidade: Seus dados são automaticamente replicados para protegê-los de erros de
hardware inesperados.
Disponível para desenvolvimentos: Crie aplicativos com compatibilidade de primeira classe com bibliotecas de
cliente para NET, Java, Android, C++ e Node.js.
À velocidade requerida por um mercado competitivo: A performance mais rápida do setor.

Menor custo para seu negócio: Você contrata o estritamente necessário e só paga
por isso. O custo mais baixo se comparado ao do armazenamento convencional.

Veja, a modo de exemplo, um cenário: Backup de 4 servidores e 6 VM por USD 181 ao mês
Configuração incluindo 4 Windows server 2012 R2 com cópia de segurança de arquivos e pastas com instâncias de
200GB cada uma, 5 MVs Hyper-V: 3 instâncias de 200GB c/u e 2 de 30gb c/u, 1 MV em Azure IaaS de 1300GB. O custo
poderia variar dependendo do uso, transferência e configuração.

