
Integrado perfeitamente, o TeamViewer Backup proporciona-lhe uma proteção  
de dados de terminal simples e fiável.

Implementado e ativado remotamente em segundos, os seus dados ou os dos 
seus clientes serão armazenados na nuvem com os padrões de segurança mais 
elevados. Tenha paz de espírito ao saber que os seus dados estão armazenados 
em segurança e, em caso de desastre, sempre disponíveis.

Quer esteja a gerir um único dispositivo, departamentos inteiros ou diferentes 
clientes, ofereça-lhes um plano de backup indicado para os mesmos.

 
Seleção e exclusão de ficheiros 
Especifique que tipo de ficheiros pretende incluir ou excluir das 
suas cópias de segurança.

Ciclo e agendamento de cópia de segurança 
Defina com a realização de uma cópia de segurança automática ou 
em horas específicas.

Limitação de largura de banda 
Limite a saída de tráfego enviada para os servidores de backup 
durante o período de tempo definido.

Faça cópias de segurança com os padrões mais elevados.

Levamos muito a sério a segurança dos seus dados armazenados. Manter os 
padrões de segurança mais elevados é a nossa maior prioridade. 
 

      Lado do cliente, encriptação 256-AES de nível militar antes da transferência  
          de dados

      Armazenamento de dados em servidores Amazon AWS S3 256-AES encriptados

      Localizações dos centros de dados: Europa (5) América do Norte (2) Ásia/Oceânia (5) 

      Certificação ISO/IEC 27001:2005 para sistemas de gestão de segurança de            
          informação

      Armazenamento de dados redundantes

TeamViewer Backup
Os seus dados disponíveis - em  
qualquer lugar, a qualquer hora.

TeamViewer Backup

Políticas individuais de cópias de segurança

Características principais

SOLUTION BRIEF

Cópia de segurança de terminais
 
Ficheiros e pastas de cópias de 
segurança armazenados localmente 
nos seus dispositivos.

A nuvem 
 
Armazene os seus dados na nuvem, 
e tenha-os disponíveis sempre que 
precise.

Implementação remota 
 
Tenha uma cópia de segurança em 
execução e menos de um minuto 
com apenas alguns cliques.

Restauro remoto 
 
Restaure os seus ficheiros a partir de 
qualquer lado, a qualquer altura. Para 
o dispositivo original ou para um novo.

Terminais ilimitados
 
O seu armazenamento disponível 
será alocado automaticamente 
através dos seus dispositivos.

Escalabilidade
 
Compre armazenamento adicional a 
qualquer altura.



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

Stay Connected
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