A Manhattan opta pelo
serviço de armazenamento
gerido da StorageCraft
Perfil do cliente
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Atividade
Integração de redes e
segurança e externalização
de sistemas de informação
Soluções
OneBlox 4312

Especialistas em segurança de sistemas informáticos e de infraestruturas em rede desde julho
de 2001, o objetivo da Manhattan é resolver problemas de comunicação no seio de empresas
e organizações. Graças a uma estreita parceria com os melhores editores e fabricantes de
software do mercado, a Manhattan proporciona soluções inovadoras, seguras e duradouras que
correspondem às expectativas das empresas em matéria de infraestrutura de hardware e software.
Para responder aos requisitos dos clientes em matéria de armazenamento e alojamento de
cópias de segurança, a Manhattan utilizava uma solução alternativa da Nexsan. Contudo,
hoje em dia, esta solução não permite satisfazer as necessidades da empresa, sobretudo no
que diz respeito à capacidade de armazenamento. Aquando da renovação dos seus bens
de hardware, a Manhattan optou por uma nova solução de gestão de armazenamento:
o OneBlox 4312 da StorageCraft.
Graças ao OneBlox 4312, a Manhattan usufrui de um armazenamento baseado em objetos
utilizando protocolos comuns tais como NFS e SMB, evitando assim as complicações
inerentes aos sistemas RAID. Com o OneBlox 4312, a Manhattan dispõe doravante de
uma solução dimensionável que lhe permite adicionar unidades HDD no local de modo a
aumentar a sua capacidade de armazenamento, conforme necessário.
Além disso, a funcionalidade CDP do OneBlox 4312 propõe uma proteção de dados avançada
e contínua através de snapshots automáticos (a cada 90 segundos). As versões anteriores de
um ficheiro podem ser recuperadas online instantaneamente, em qualquer momento, sem que
seja necessário ativar um processo de recuperação demorado utilizando cópias de segurança
de dados. Por exemplo, no caso de um ataque de ransomware de tipo CryptoLocker, os
utilizadores podem facilmente localizar e recuperar os ficheiros por si próprios pesquisando
a respetiva pasta «snapshots» através do Mac Finder ou do Windows Explorer.

Fácil de configurar, de instalar (não demorou mais de 15 minutos) e de gerir no dia-a-dia,
graças à sua tecnologia plug-and-play, o OneBlox 4312 é a solução ideal para todas as nossas
exigências em matéria de armazenamento. Esta nova plataforma de armazenamento
permitiu-nos desenvolver o nosso produto M-BackUp sem problemas.
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