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REPLICAÇÃO DE
BACKUP
Pensando em garantir a continuidade de negócios dos nossos clientes contra ataques de
ransomware e desastres naturais, a Gêneses Cloud lançou o serviço: Replicação de Backup.
Agora possuímos nossa própria nuvem e você, que já utiliza Arcserve UDP, poderá replicar seus
dados para uma nuvem segura, TIER 3, com um valor que cabe no bolso! Conte com o apoio
da maior parceria Arcserve da América Latina, conheça um pouco mais do nosso serviço:
O que é?
O serviço de replicação de backup garante uma cópia do total do backup para um ambiente
externo extremamento seguro e com disponiblidade de 99.9%, possibilitando uma recuperação
rápida de dados ou servidores e garantindo velocidade na restauração dos dados.
Como funciona?
A primeira replicação sempre é a mais demorada, pois é uma copia total e completa do backup.
Essa primeira replicação pode ser feita de maneira física, através de HDs externas fornecidas pela
Gêneses, viabilizando a replicação até mesmo para clientes que tenham problemas com links de
internet
E a recuperação dos dados?
Você deverá abrir um chamado com a Gêneses, que disponibilizará, através de um servidor FTP,
o link para download do ambiente.
Além disso, o que está incluso no pacote?
Toda a logística para replicação constante do seu ambiente e a primeira replicação do backup
inteiro de forma física, visando agilidade no processo.
Existem serviços adicionais?
Também disponibilizamos dois serviços extras, para garantir o conforto e a melhor opção possível para você:

•
Caso seja necessário os dados físicos, para garantir velocidade na operação, a Gêneses
disponibiliza os serviço através de HDs externas, entregues diretamente na empresa.
•
Existe também o Instant Recovery, onde o cliente pode ligar a máquina diretamente do
backup replicado em nosso ambiente, pagando apenas pelo tempo que a máquina ficar ligada.
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Não queremos que você tenha dúvidas, pensando nisso, criamos um FAQ com as perguntas mais
frequentes que recebemos:
FAQ
Como funciona a configuração do serviço?
Configuramos remotamente, o tempo para configuração é estimado em 2 horas e o tempo da
primeira replicação dependerá do volume de dados.
Qual é o tamanho mínimo para contratação?
1 TB.
O valor é mensal ou anual?
Possuímos as duas opções de contrato, você pode optar por pagar mensal ou anualmente.
Como os dados são replicados?
Apenas para usuários que realizam os backups pelo Arcserve UDP.
Que tal um ótimo exemplo onde o Replicação da Backup foi essencial?
Carlos era responsável pelo backup da sua empresa. Ele precisava de vários equipamentos e muita
mão de obra para mantê-lo atualizado e constante! Seu objetivo era subi-lo para a nuvem e
diminuir gastos, mas isso tomaria muito tempo, podendo atrapalhar diversos setores da empresa.
Foi na primeira replicação física, disponibilizada pela Gêneses, que Carlos encontrou a resposta
simples, moderna e segura para seus problemas! Aquele longo período de indisponibilidade
quando subissem o backup para a nuvem, não existiu.
Pronto! Agora Carlos conseguiu diminuir gastos, aumentar a segurança sem perder tempo, nem
criar períodos de indisponibilidade, além de usufruir de todas as vantagens que a nuvem proporcional.

