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Funcionalidades 
 

 

Partilha de ficheiros  
O serviço permite promover a partilha de ficheiros e dados de forma controlada através da criação de 

pastas de projeto, bem como permite a cada utilizador promover a partilha de pastas pessoais com 

utilizadores da sua organização ou entidades externas recorrendo a ligações públicas, passiveis de 

expiração automática e delimitação das ações sobre os dados – pré-visualização, edição ou descarregar 

ficheiros.  

Repositórios de informação local  
A informação centralizada em servidores de armazenamento local ou na cloud pode também ser acedida e 

partilhada pelos colaboradores fora da organização recorrendo à sincronização do servidor com a cloud, 

permitindo possibilidade de recuperação perante avaria do servidor local.  

Sincronização inteligente  
Permite definir as pastas que se pretende ter sempre disponíveis em cada PC, ou simplesmente automatizar 

a sincronização dos conteúdos mais utilizados considerando um limite de armazenamento no seu 

equipamento. 

Armazenamento ilimitado  
Para aumentar o armazenamento disponível basta premir um botão, sem ter preocupações relacionadas 

com aquisição de hardware, gestão de capacidade e performance nos equipamentos dos seus 

colaboradores.  

Acesso móvel  
As aplicações para iOS e Android facultam aos colaboradores acesso adicional, simples e permanente à 

informação da sua organização para 5 equipamentos em simultâneo, requerendo apenas uma ligação de 

dados móveis ou wifi.  

Histórico de versões  
As alterações promovidas em qualquer ficheiro durante os últimos 30 dias são registadas de modo a 

possibilitar a recuperação do documento num dado ponto do tempo.  

Transferência eficiente  
Para otimizar os recursos de rede local e Internet na rede organizacional, e no local onde se encontrem os 

colaboradores, o serviço utiliza um protocolo de rede com capacidade de deduplicação e avançadas 

tecnologias de rede. 

Ligação segura  
A transferência dos dados utiliza um protocolo de rede que atua como uma ligação privada, permitindo 

acesso encriptado à organização e consequentemente impedindo o acesso de outras entidades.  
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Integração outlook  
Substituindo os habituais anexos por uma partilha simples e intuitiva, o espaço da caixa de correio e o seu 

funcionamento será otimizado.  

Integração Office 365  
Permite visualizar, criar ou editar ficheiros Word, Excel e PowerPoint a partir da consola web e trabalhar a 

partir de qualquer equipamento com navegador internet.  

Gestão avançada  
Permite usufruir de um perfil administrativo para monitorar consumos, configurar dispositivos, criar grupos 

de utilizadores, pastas de equipa, obter relatórios ou controlar dispositivos conectados ou simplesmente 

despoletar a eliminação automática da informação em equipamentos roubados ou perdidos  

Autenticação avançada  
Permite dificultar a violação de credenciais recorrendo a sistemas de autenticação externo especialmente 

desenhados para o efeito em detrimento da autenticação com email e palavra passe. A interligação entre o 

sistema de autenticação externo e o serviço utiliza um canal próprio recorrendo a uma ligação SSL via 

Internet ou uma ligação privada via VPN.IP.  

 

 

Especificações técnicas 
 

 

Sistemas suportados 

Equipamentos móveis 
Android 5.0 ou superior (smartphones e tablets) 

iOS 13.0 ou superior (iPhone, iPad e iPod touch) 

Navegadores Web 

Google Chrome (últimas 2 versões) 

Apple Safari (últimas 2 versões) 

Mozilla Firefox (últimas 2 versões) 

Microsoft Edge (últimas 2 versões) 

Microsoft 
Windows 10  

Windows Server 2012 ou superior 

MacOS 10.14 (Mojave) e 10.15 (Catalina) - últimas 2 versões 

Cent OS 6.x e 7.x 

Red Hat Enterprise Linux 
6.x ou superior  

6.x via cteractl e 7.x e superior também via tray icon 

Debian 
6.x ou superior (32-bit e 64-bit) 

6.x via cteractl; 7.x ou superior também via tray icon 

Ubuntu 
10.04 LTS ou superior 

10.04-12.04.5 LTS via cteractl e 14.04 LTS ou superior também via tray icon 

Fedora 
20 ou superior (32-bit and 64-bit) 

20-23 via cteractl e 24 ou superior também via tray icon 
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Acesso remoto 

Dispositivos alvo 
Navegador web  

Aplicação iOS e Android– até 5 equipamentos por utilizador  

Dados suportados 
Pastas e ficheiros pessoais – para utilizadores registados 

Pastas de rede - para utilizadores registados 

Principais atividades 

Pré-visualizar e editar ficheiros e ou pastas 

Carregar e descarregar ficheiros e pastas 

Partilha de ficheiros/pastas individuais 

Recuperar itens eliminados 

Recuperar versões anteriores 

Sincronização 

Dados suportados Pastas e ficheiros – sem limite de tamanho  

Dispositivos alvo 
Aplicação no PC e Servidor – até 5 equipamentos por utilizador  

Gateway físico ou virtual (hardware e sistema operativo específico) 

Modo funcionamento 
Seletivo - seleção de pastas a sincronizar localmente 

Inteligente – definição da quota máx. local para  

Disco de rede 

Dados alvo Pastas e ficheiros 

Dispositivos alvo 
PC e Servidor (físico ou virtual) 

Gateway (físico ou virtual) 

Modo funcionamento 
Mapeamento local – requer ligação lan a servidor ou gateway local 

Mapeamento remoto – requer ligação wan à Cloud (webdav protocol) 

Armazenamento cloud 

Quotas aplicáveis 
Serviço – para pastas de projeto e utilizadores 

Utilizador – para pastas pessoais e partilhas entre utilizadores  

Formatos suportados Pastas e ficheiros (exceto) 

Localização Portugal – Data Center Altice Empresas 

Comunicação REST API 

Hardware EMC ISILON 

Redundância geográfica Sim, através de réplica dos dados em site secundário 

Rede 

Endereço Personalizado – nome.a.escolher.discovirtual360.pt 

Controlo débito PC e Servidor - em modo permanente ou temporário/agendado 

Endereçamento IP  IPv4  

Endereços públicos  Um por cliente  

Conetividade Internet  Tráfego ilimitado no armazenamento cloud  

Conetividade MPLS  Sim, apenas na funcionalidade autenticação avançada – sincronização 

entre os sistemas de autenticação avançada do cliente e na cloud  
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Segurança 

Permissões sobre dados  Ficheiros e pastas partilhadas - pré visualizar, editar e 

descarregar/carregar.  

Pastas de projeto  Acessíveis apenas para os utilizadores identificados pelo administrador do 

serviço –os conteúdos desta pasta não podem ser partilhados pelos seus 

utilizadores.  

Link protegido  A partilha de ficheiros ou pastas pessoais via link público pode ser 

configurada com palavra passe  

Autenticação  Username e palavra passe  

Autenticação Avançada  Username e palavra passe de um sistema externo (Active Directory, SMAL)  

Ligações seguras - SSL  Canal seguro SSL (Secure Socket Layer) sobre o qual ocorrem todas as  

Ligações entre as aplicações para PC, Servidor ou equipamentos móveis 

com o armazenamento cloud (data center Altice Empresas)  

Infraestrutura 

Topologia  Rede de Datacenter Altice Empresas  

Propriedade  MEO S.A.  

Localização  Portugal  

Classificação  Tier 3 4  

Suporte 

Apoio técnico e avarias  808205020, disponível 24 horas, 7 dias por semana  

Apoio Comercial  apoio.clouid@telecom.pt, disponível durante 8 horas, 5 dias por semana  

 

 

 


