DISCO VIRTUAL 360º
FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Conheça as principais funcionalidades e especificações deste serviço e tire o máximo partido.
Armazenamento ilimitado
Armazenamento de ficheiros e de pastas na cloud sem limite de capacidade.

Sincronização multidispositivos
Sincronismo automático de ficheiros e de pastas pelos vários equipamentos, de acordo com os critérios definidos por
utilizador.

Sincronização de várias pastas
Partilha e sincronização de múltiplas pastas pessoais e/ou projetos entre vários equipamentos e com vários utilizadores.

Eliminação remota de conteúdos em equipamentos móveis
Eliminação remota de todos os dados salvaguardados na aplicação do Disco Virtual 360° residente em equipamentos móveis
em risco. Assegura que os dados corporativos são eliminados de equipamentos perdidos, roubados ou pertencentes a excolaboradores. Funcionalidade disponível para os planos avançados 1 e 2.

Acesso multidispositivo
Acesso a ficheiros através de PC, tablet ou smartphone, a qualquer hora e em qualquer local.

Partilha de informação
Partilha personalizada de ficheiros e de pastas dentro ou fora da organização, quer por email quer por link.

Colaboração em tempo real
Criação de pastas partilhadas com outros utilizadores, definindo as respetivas permissões de acesso: de leitura ou de leitura e
escrita.

Gestão documental
Salvaguarda segura de ficheiros com versões sobrepostas. O serviço guarda automaticamente um registo das alterações
efetuadas, bem como o autor das mesmas.

Suporte de autenticação via servidor proxy
Ligação automática e transparente ao Disco Virtual 360°, caso o perfil ou o site do utilizador use servidores proxy. Esta
funcionalidade suporta login de passwords protegidas.

Consola de gestão web
Consola avançada de gestão para criação, configuração e gestão de utilizadores.

Integração com a active directory
Integração com a Active Directory da sua organização, possibilitando a utilização do serviço pelos colaboradores, mediante
verificação das credenciais existentes.

Autenticação única do agente de computador para portal web
Funcionalidade de Autenticação Única - Single Sign On disponível para utilizadores com as credenciais da Active Directory, os
quais não precisam de voltar a fazer novo login na interface web do serviço, após terem efetuado o login no agente para
computador.
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Controlo de largura de banda na sincronização
Definição da alocação de largura de banda para a sincronização feita pelos utilizadores da sua empresa. Esta funcionalidade
permite controlar a largura de banda dedicada para a sincronização de ficheiros.

Acesso seguro
Acesso ao serviço através de VPN.IP, conferindo níveis de segurança e de confidencialidade adicionais na transmissão de
ficheiros ou pastas.

Especificações Técnicas
Compatibilidade com plataformas
Windows
Mac OS
Mobile
Serviço
Número de dispositivos por utilizador
Espaço por utilizador
Tamanho máximo por ficheiro
Política de backup
Sincronização
Permissões de acesso a pastas
Partilha de link segura
Armazenamento geograficamente
redundante
Armazenamento
Arquitetura
Comunicação
Armazenamento – características
Armazenamento – IOPS alvo
Rede
Endereçamento IP
Endereços públicos por ambiente
Largura de banda dedicada – internet
Tráfego internet
Ligação a rede privada empresarial – MPLS
Segurança
Ligação segura SSL
Encriptação segura
Infraestrutura
Data centers próprios
Classificação dos data centers
Localização da rede de data centers
Suporte
Suporte telefónico especializado
Suporte online e telefónico comercial

XP/ Vista / 7 / 8 / 8.1
10.9 / 10.10
Android e iOS
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Até 7 snapshots diários, 4 semanais com retenção mensal
Seletiva: de uma ou mais pastas
(1) Leitura; (2) Leitura e escrita
Possibilidade de proteger o link com password
Implementação de solução em dois data centers geograficamente distintos
EMC Atmos
REST API
Object Storage
Read 0,15 IOPs/GB; Write 0,05 IOPs/GB
IPv4
Um
Sim
Ilimitado
Opcional
Canal seguro SSL (Secure Socket Layer) sobre o qual ocorrem todas as
comunicações entre o PC e o data center
At rest
Sim
1
Tier 3
Portugal
24x7x365
7x5x365

NOTAS
1
Referência para o Data Center da PT na Covilhã.
Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial. Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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