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Armazenamento externo Armazene os seus dados na nuvem com segurança.

Deduplicação automática Apenas dados alterados serão transferidos.

Políticas individuais

Filtragem de ficheiros

Agendamento

Limitação de largura de banda

Alertas

Vista em retrato

Definições rápidas Seleção completa / Seleção rápida / Seleção avançada

Local de armazenamento
Os seus dados serão armazenados no centro de dados mais  
próximo do local onde fez o seu primeiro backup*.

TeamViewer
Version 14.5 ou superior (Windows) 
Version 15.22 ou superior (macOS)

Sistemas operacionais

Microsoft Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 
10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 (SP1) / 2012 / 2012 R2 / 
2016 / 2019 / 2022 

macOS Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey
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* Pode encontrar a localização exacta dos nossos centros de dados na página 2
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Segurança

Restaurar

Restauro remoto
Restaure ficheiros automaticamente através do painel de controlo 
central de cópia de segurança.

Restauração do cliente

Filtragem de ficheiros

Nível de ficheiro Navegue entre os ficheiros e restaure apenas o que tiver selecionado.

Retenção de ficheiros
10 dias / 2 semanas / 1 mês / 3 meses / 6 meses 1 anos /  
3 anos / 6 anos / para sempre

Restaure para a máquina original

Restaure para outro dispositivo

Recovery Point Objective 30 minutos

Encriptação no lado do cliente Encriptação 256-AES de nível militar antes da transferência de dados.

Infraestrutura de servidores Amazon Web Services (AWS)

Servidores encriptados Servidores AWS S3 com encriptação 256-AES.

Localizações dos centros de dados

América do Norte e do Sul | Virgínia | Montreal

Europa/Médio Oriente | Frankfurt | Paris | Londres | Dublin | Estocolmo

Asia/Pacífico | Sydney | Tóquio | Mumbai | Seoul | Singapura

Certificações dos centros de dados
SSAE 16 SOC-1 Type II
ISO/IEC 27001:2005
PCI-DSS

Armazenamento de dados redundantes

Backup da TeamViewer 
Ficha informativa



3

Benefícios de provedores de serviços geridos

Individualização

Gestão central

Individualização Crie e personalize políticas de cópia de segurança individuais.

Gestão central Gira a suas cópias de segurança através de um só ecrã.

Vista em grupo
Crie grupos de dispositivos e visualize a quantidade de  
armazenamento usada coletivamente.

Alertas Receba alertas instantâneos em caso de falha de cópia de segurança.

Escalabilidade
Aumente o seu armazenamento para cópias de segurança quando 
seja necessário.

Terminais ilimitados
O seu armazenamento para cópias de segurança está disponível para 
todos os computadores na sua lista de computadores e contactos.

Manutenção automatizada

Atualizações gratuitas

Integração do TeamViewer O TeamViewer Backup está totalmente integrado no TeamViewer.

Políticas ilimitadas Crie e personalize o número de políticas individuais que necessite.

Filtragem de ficheiros
Especifique que tipo de ficheiros pretende incluir ou excluir da sua 
cópia de segurança.

Ciclos de cópia de segurança A cada 30 minutos / 1 hora / 2 horas / 4 horas / 8 horas

Agendamento Especifique a que horas uma cópia de segurança deve ser executada.

Limitação de largura de banda 128 Kbps / 256 Kbps / 512 Kbps / 1 Mbps / 2 Mbps / 4 Mbps / 8 Mbps

Ativação remota
Ative o TeamViewer Backup remotamente através da Consola de 
Gestão central do TeamViewer.

Ativação em massa

Vista geral do estado

Alertas

Restauro remoto
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Escalável 

O TeamViewer Remote Management 
cresce com o seu negócio. Pague 
apenas o que realmente precisa e 
escale a qualquer altura. 

Personalizável 

Personalize o TeamViewer Remote 
Management para as diversas 
necessidades de departamentos ou 
clientes ao definir políticas individuais. 

Integrado 

Sem complexidade de vendedor 
adicional, e tudo num painel de 
controlo conveniente. Beneficie 
da solução RMM integrada do 
TeamViewer.

Leve sua equipe de TI para o 
próximo nível.

Experimente o TeamViewer 
Remote Management por 14 dias, 
GRATUITAMENTE! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Benefícios

Sobre a TeamViewer 
 
Empresa líder global em tecnologia, a TeamViewer oferece uma 
plataforma de conectividade remota segura para acessar, controlar, 
gerenciar, monitorar e oferecer suporte a qualquer dispositivo em 
qualquer lugar e entre qualquer plataforma. Com mais de 600 mil 
clientes, o software TeamViewer é gratuito para uso privado e não 
comercial e foi instalado em mais de 2,5 bilhões de dispositivos. A 
TeamViewer inova continuamente nas áreas de conectividade remota, 
realidade aumentada, internet das coisas e engajamento digital do 
cliente, permitindo que empresas de todos os setores transformem 
digitalmente seus processos essenciais de negócios por meio de 
conectividade perfeita. Fundada em 2005 e sediada em Göppingen, 
Alemanha, a TeamViewer é uma empresa de capital aberto com 
aproximadamente 1.400 funcionários globais. A TeamViewer AG (TMV) 
está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt e pertence ao MDAX.

Tem alguma pergunta?

Estamos sempre dispostos a ajudar.
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

Estados Unidos       0800-020-4931 

Comece o seu teste gratuito

Copyright © 2022 TeamViewer US. Todos os direitos reservados.

Stay Connected

w w w.teamviewe r.c om

TVRM-DS-PT-BR-052022-1

https://www.teamviewer.com/pt-br/remote-management/
https://www.teamviewer.com/pt-br/support/
https://www.teamviewer.com/pt-br/remote-management/comecar/
http://www.teamviewer.com/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.linkedin.com/company/teamviewer
https://www.instagram.com/TeamViewer/
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer

