
g-BACKUP
Cibersegurança

gigas group companya

Protegemos 
os postos de 
trabalho dos seus 
colaboradores com 
todo o suporte e 
segurança da ONI.

Inclui 100 GB de 
espaço para as suas 
cópias.

g-BACKUP
Workstation

5€/mês
por posto de trabalho

Protegemos os seus 
servidores, as suas 
aplicações e seus 
ficheiros com o 
backup da Veeam e 
suporte e segurança 
da ONI.

Inclui 1 TB de espaço 
para as suas cópias.

g-BACKUP
Server

45€/mês
por servidor

Gerimos os backups 
locais da sua 
infraestrutura virtual 
e criamos a sua 
cópia de segurança 
na cloud da ONI 
com Veeam Cloud 
Connect. 

Inclui 1 TB de espaço 
por servidor.

Oferecemos a FTTP*

g-BACKUP
Business

80€/mês
por servidor

O seu serviço de 
backup premium 
que  lhe permitirá 
assegurar  a 
continuidade do seu 
negocio.

Inclui 1 TB de espaço 
por  servidor, suporte 
24x7, relatórios 
personalizados e 
conectividade Private 
Cloud Connect

g-BACKUP
& Recovery 

125€/mês
por servidor

Adicionamos ao seu 
g-Backup Business 
um NAS com 
4TB para diminuir 
os tempos de 
recuperação e crie 
uma cópia na cloud 
ONI com 5 TB.

Oferecemos a FTTP*

g-BACKUP
Business +

450€/mês
para cinco servidores

Soluções geridas de backup para proteger a informação da sua empresa
g-Backup oferece uma variedade de soluções avançadas para as suas cópias de segurança, na cloud, local ou num modelo híbrido.

Soluções totalmente geridas com um preço muito competitivo, aos quais pode adicionar produtos de conectividade e comunicações 
de forma simples e eficiente.

g-Backup as a Service
FAÇA SEGURO, FAÇA ONI.

Escolha a solução de backup que melhor se ajusta às suas necessidades

g-BACKUP
Workstation

g-BACKUP
Server Físico/Virtual

g-BACKUP
Business

g-BACKUP
& Recovery

g-BACKUP
Business Plus

Tecnologia AhSay ACB
Veeam Agent / Veeam 

Cloud Connect
Veeam Cloud 

Connect
Veeam Cloud 

Connect
Veeam Cloud 

Connect

Sistemas
Windows Desktop, 

MacOs

Windows Desktop, 
MacOs, Linux / 

VmWare, Hiper-V
VmWare/Hiper-V VmWare/Hiper-V VmWare/Hiper-V

Armazenamento incluido 100GB 1TB 1TB / servidor 1TB / 5TB 1TB / servidor

Repositório imutável Opcional Opcional Opcional

Repositório Offsite Opcional Opcional Opcional Opcional

Painel de Controlo

Monitorização

Painel de controlo – Web

Suporte 8x5 (Nivel 1)

Suporte 24x7 (Nivel 2) Opcional Opcional Opcional

Relatório standard

Relatório personalizado Opcional Opcional Opcional

Transferência 100Mbps 100Mbps 100Mbps 300Mbps 100Mbps

Conectividade standard (FTTP) Opcional Opcional > 5 servidores* > 5 servidores*

Private Cloud Connect

Fibra Flexivel Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Fidelização Não Não Não Não 12 meses

As a Service (gerido)
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g-Backup Workstation

g-Backup Server

Desenho e arquitetura das nossas soluções g-Backup

Aqui deixamos-lhe os esquemas das soluções de g-backup para que possa escolher qual se adequa melhor ao seu negócio, 
g-Backup Workstation e g-Backup Server são as soluções fáceis de implementar, provisionamento imediato com um  custo-eficácia 
elevado.

Planos de backup muito simples de servidores desenhado para pequenas e medias empresas, focado na salvaguarda de ficheiros 
de trabalho, documentos e ficheiros, sistema operativo, volumes e recuperação completa do servidor (Baremetal).

Planos de backup muito simples de postos de trabalho (laptops / desktops) desenhado para colaboradores de pequenas e médias 
empresas, focado na salvaguarda de ficheiros de trabalho, documentos e ficheiros.

g-Backup Business
Planos de backup para médias e grandes empresas, salvaguarda da infraestrutura Veeam do 
cliente para o cloud Oni, usando uma fibra dedicada.

Add-on’s disponíveis: storage adicional e conectividade.

Add-on’s disponíveis: storage adicional, repositórios externos (segunda cópia) conectividade e 
suporte disponível 24 horas 7 dias por semana

Add-on’s disponíveis: storage adicional por servidor, repositórios externos repositórios imutáveis 
conectividade e suporte disponível 24 horas 7 dias por semana. Relatórios personalizados disponiveis. 
Conectividade incluída para mais de 5 servidores. Fibra Flexivel e Private Cloud Connect disponíveis.
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g-Backup & Recovery
Planos de backup para médias e grandes empresas, salvaguarda da infraestrutura Veeam do cliente para o cloud Oni, usando uma 
fibra dedicada - Private Cloud Connect (com VLANs Privadas) incluindo controlo de banda on demand, permitindo efetuar Instant Re-
cover no cloud Oni (pay-per-us na componente computacional), ficando com os IP’s de origem assignados na VLAN privada. Suporte 
24x7, monitorização e reporting avançados.

g-Backup Business +
Planos de backup para médias e grandes empresas, salvaguarda da infraestrutura Veeam do cliente para o cloud Oni, usando uma 
fibra dedicada, com um NAS para o primeiro backup, sendo a segunda cópia na cloud Oni. 

Add-on’s disponíveis: storage adicional por servidor, repositórios externos repositórios imutáveis 
conectividade e suporte disponível 24 horas 7 dias por semana. Relatórios personalizados disponiveis. 
Conectividade incluída para mais de 5 servidores. Fibra Flexivel e Private Cloud Connect disponíveis.
Fidelização obrigatória de 12 meses.

Add-on’s disponíveis: storage adicional por servidor, repositórios externos (segunda cópia) repositórios 
imutáveis (terceira cópia). Fibra Flexivel  disponível.
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VANTAGENS

Automatiza, simplifica e protege as cópias de segurança da sua empresa

A SUA ESCOLHA:
Pode escolher o suporte de replicação que 
mais lhe convenha: NAS no local, na nossa 
cloud ou em ambas.

À MEDIDA:
Não se preocupe com licenças, tecnologias 
e ferramentas de backups. A nossa solução 
trata de tudo (hardware, software e serviços) 
à medida das suas necessidades e com o 
motor de backup mais eficiente para si.

SUPORTE 24x7:
Tratamos de tudo: configuração, formação, 
implementação, acompanhamento diário das 
cópias de segurança e relatórios periódicos e 
resposta em caso de problemas. Além disso, 
o nosso serviço técnico altamente qualificado 
e próximo apoiá-lo-á 24x7 no que necessite

CONECTIVIDADE INCLUIDA:
As vantagens de ter um operador global: 
Contrate o seu g-Backup Premium para 
mais de 5 servidores e oferecemos a 
conectividade (FTTP 250Mb).

PARCERIAS:
Somos Cloud & Service Provider Platinum 
de Veeam, e partners de Ahsay lhe oferecer 
com total suporte as melhores soluções em 
ambientes virtuais, tanto local como no cloud.

PARA PMEs:
Soluções desenhadas para ambientes 
de escritórios, dos mais simples aos mais 
profissionais, PMEs ou Administrações 
Públicas Locais, onde o volume de dados, 
a complexidade da infraestrutura e o seu 
impacto nos tempos de resposta são um 
desafio. Dispomos de soluções escaláveis e 
adaptáveis a cada necessidade.

SEGURO E ESCALÁVEL:
Com todas as garantias exigidas pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
Uma solução simples, instalável de forma 
rápida e 100% segura a que podes adicionar 
o nosso serviço de Gigas Recovery.

REPOSITÓRIO IMUTÁVEL:
Adicione ao seu g-Backup premium as 
vantagens de trabalhar com um repositório 
Veeam Imutável, uma solução que lhe 
permite fazer o armazenamento onde a 
cópia de segurança está armazenada não 
pode ser modificada mesmo pelo próprio 
Veeam.

FAÇA SEGURO,
FAÇA ONI

Entre em contacto connosco para conhecer 
melhor as nossas soluções

www.oni.pt


