FICHA TÉCNICA DO RECURSO

Backup for Microsoft 365

Um recurso disponível com o SolarWinds Backup
O SolarWinds® Backup for Microsoft 365™ é projetado
para ajudar a proteger os usuários do Microsoft 365
contra perda de dados. O Backup for Microsoft 365 ajuda
a reter e restaurar os dados do Exchange™, OneDrive®
e SharePoint®. Você pode executá-lo usando o mesmo
painel de controle da web usado para proteger servidores,
estações de trabalho e documentos corporativos críticos.

PROTEJA O MICROSOFT 365 USANDO O MESMO
PAINEL USADO PARA SERVIDORES E ESTAÇÕES DE
TRABALHO
» Economize tempo de administração diário com verificação de
status e gerenciamento de backups feitos em um só lugar.
» Aprimore a eficiência do gerenciamento de backups com
visualizações consolidadas de status e relatórios detalhados,
disponíveis com um clique.
» Exiba o status de backup de todos os clientes, dispositivos e tipos
de dados em um console com visual clean e baseado na web.

RETENHA E RECUPERE DADOS DOS CLIENTES
» Ajude os clientes a cumprirem com os requisitos regulatórios e de
retenção de dados, através do armazenamento de sua escolha em
mais de 30 data centers espalhados em todo o mundo.
» Retenha e recupere e-mails, calendários, contatos e tarefas do
Microsoft 365 Exchange por sete anos.
» Retenha e recupere dados do Microsoft 365 OneDrive por um ano.
» Retenha e recupere dados e permissões do Microsoft 365
SharePoint por um ano.

RECUPERE DE ACORDO COM A NECESSIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DO SUPORTE DA MICROSOFT
» Responda diretamente às solicitações de clientes, sem depender
do nível de resposta do suporte da Microsoft.
» Backup do Microsoft 365 Exchange a cada quatro horas.
» Backup do Microsoft 365 OneDrive a cada seis horas.
» Backup do Microsoft 365 SharePoint (incluindo arquivos do
Teams e dados armazenados no SharePoint) a cada seis horas.
Bibliotecas e sub-bibliotecas personalizadas, recuperáveis
individualmente, se necessário.

AMPLIE E MODERNIZE SUA OFERTA DE SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO DE DADOS
» Mantenha os serviços de proteção de dados atualizados,
conforme seus clientes adotam o Microsoft 365.
» Continue a adicionar valor agregado ao processo de evolução de
uso de aplicativos SaaS pelos clientes.
» Mantenha os clientes longe das garras da concorrência ao
oferecer serviços de proteção de dados mais abrangentes.

ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM INCLUÍDO
» O armazenamento em nuvem feito em um dos mais de 30 data
centers à sua escolha em todo o mundo está incluído no preço
do serviço*.
Observe que o Backup for Microsoft 365 está disponível no momento apenas para as versões independente e N-central® do SolarWinds Backup.
*A política de uso justo inclui até 1 TB de dados do Microsoft 365 por usuário.
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