Enterprise Cloud Storage File Sync & Share
A solução para Cloud-Storage
A solução Enterprise Cloud Storage da IP Telecom é uma
plataforma de serviço de cloud, escalável, que disponibiliza
a criação, entrega e gestão de aplicações de
armazenamento na nuvem, incluindo sincronização e
partilha de ficheiros, backup e sistemas de colaboração
móvel.
SaaS Edition:
Serviço de storage em cloud com oferta da marca própria
Serviço disponível em horas, sem investimento inicial.
Datacenter Edition:
instalado em DataCenter, integrado com sua plataforma de
armazenamento.
Reseller Portal:
Planos de serviço e gestão de clientes, independente da
infraestrutura de armazenamento.
Opção de customização da marca privada por revendedor.
Team Portal:
Gestão dos serviços de armazenamento, incluindo a opção
de autenticação a AD’s/LDAP’s independentes.
Cloud Service Provisioning
Planos de serviço e templates de grupo
Gestão de quotas de armazenamento, licenciamento, datas
de vencimento de serviço e procedimentos de cobrança.
Integração com sistemas de faturação de terceiros e
sistemas de monitorização.
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Gestão Centralizada e Multi-tier
Consola de gestão centralizada das gateways e agentes
Instâncias virtuais do portal, partilhando a mesma
infraestrutura, mas com total isolamento.
Sincronização contínua e bi-direcional
Controlo de permissões
Colaboração com base em áreas partilhadas ou email para
acesso pontual
Eliminação de duplicação por ficheiros ou "bare metal"
Reconhecimento aplicacional, com Microsoft Exchange, SQL
Server e Active Directory
Acesso remoto a repositórios através de navegadores
padrão e do CTERA Mobile app
Cloud Backup
Cloud backup incremental com compressão
Eliminação de deduplicação seletiva (ficheiros e discos)
Versões de ficheiros por retenção (snapshot)
Backups programados
Backups baseados em atributos
Restores: Windows , Virtual cloud drive
Acesso seguro aos backups via Web
Pastas Cloud em read/write
Encriptação 256-bit AES para todos os backups com SHA-1
Transferências a 128-bit SSL

Factores chave
Disponibilidade de 99.999% . Seguro e acessível de qualquer lugar 24 x 7
Assegurar a continuidade dos negócios dos seus clientes.
Proteção do ativo mais valioso de seus clientes: os seus dados
Encriptação nativa dos dados com cifras AES-256
Destruição remota de dos dados em caso de perda do equipamentos

Dados centralizados
Gestão das permissões com total granularidade (tipo de acesso leitura/escrita, expiração, volume de MBs, etc)
Partilha segura de ficheiros com entidades externas ás organizações
Centralização em centro de dados seguro, cumprindo a norma ISO 27001
Acessível a partir de qualquer localização

Tempo de operação e disponibilidade
Alojamento aplicacional em centros de dados, sem interrupções elétricas ou os incidentes de Internet

Rápida Implementação
Instalação em ambiente controlado, integrado em cenários de produção

Facilidade de uso
Acesso à aplicação de qualquer ponto através de um navegador web
Acesso aos dados a partir de qualquer dispositivo ou Browser
Edição de documentos na própria aplicação (Excel, Word, PDF)

Benefícios financeiros
Controlo por compromissos mensais
Sem custos de infraestrutura
Sem custos de manutenção ou atualizações

SAAS EDITION

DATACENTER EDITION

Deployment

Software-as-a-service

Installed VM

Investment

OPEX

CAPEX

Hosted cloud service

Object storage

Reseller Sub-Portals

No

Yes

Team Sub-Portals

No

Yes

Service Plan Creation

Yes

Yes

User Account Management

Yes

Yes

Central Monitoring

Yes

Yes

WebDAV, REST API

Yes

Yes

Nagios Integration

No

Yes

Private Branding

Yes

Yes

Web browser

VMWare ESXi (64 bit)

Storage Back-End

System Requirements
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