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Se você decidiu investir em sua empresa e na segurança da mesma, já entendeu que a informação hoje é um
dos principais e mais importantes pontos que devem
ser protegidos com cautela.
Isso porque, com a digitalização de dados e utilização
da rede de conexão para todos os usos em uma empresa, todas as estratégias e importantes informes estão
de certa forma desprotegidos (se não forem devidamente cuidados) e vulneráveis a ataques.
O que nos ajuda atualmente a ir contra este tipo de feito é o cloud computing, uma nova forma tecnológica
que pode ser implantada em sua empresa, protegendo
seus servidores e todas as informações necessárias.
Quer saber como funciona o cloud computing e por
que deve contratá-lo? Acompanhe este e-book e sane
suas dúvidas.

INTRODUÇÃO
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Muitos empresários procuram novas formas de proteção
contra invasões e sequestros de dados, que são feitos diariamente comuns atualmente. Isso é por conta de todas a
informações que uma empresa possui.
Ou seja, há muitos hackers mal-intencionados que invadem computadores corporativos, tomam conta de todo o
sistema e acessam as informações do local, desde as mais
simples até os dados mais privados e tentam ganhar alguma recompensa com isso.
Hoje existem muitos tipos de ataques hackers, e é algo que
nos preocupa cada vez mais, pois um ocorrido como este
pode prejudicar e até falir uma empresa, e não é o que desejamos para ninguém, correto?
Para uma resolução rápida, ágil e completa, foi criado o
cloud computing, que é um sistema que funciona a partir
de conexões que ajudam no armazenamento e no processamento dos dados de uma forma segura.
Esse sistema funciona a partir de empresas desse segmento específico que o constrói, para que as opções de pacotes relacionados à necessidade de cada cliente possam ser
oferecidos. Por exemplo:
•
Armazenamento
•
Segurança
•
Processamento
•
Organização
•
Proteção de dados
•
Serviços escaláveis
Conhecido também como nuvem, este tipo de serviço é
bem procurado atualmente. Ele possui algumas versões
básicas gratuitas e corporativas com preços e pacotes a
partir do que deseja implantar em sua base.

O CONCEITO
DE CLOUD
COMPUTING

O conceito de computação de
em nuvem (cloud computing)
se trata, basicamente, da utilização de capacidamente de
armazenamento de computadores e servidores ocmpartilhados, que são interligados
via internet e são utilizados
para o armazenamento e segurança de dados.
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FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO
A migração em massa para a nuvem não foi rápida, e muito
menos reconhecida assim como é hoje. Ela levou tempo para
ganhar a confiança e para os usuários e curiosos entenderem
o tamanho de sua necessidade em meios tecnológicos avançados.
O crescimento da prática o uso do cloud computing cresce
a cada ano e a tendência é continuar desse modo cada vez
mais, pois possui diversas funções e funcionamentos que
uma empresa séria deve adotar para a própria segurança e
organização.

“Cloud computing hoje é
sinônimo de necessidade
em meios corporativos. É
um serviço que não pode
mais ser ignorado”
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CLOUD
COMPUTING

Por ser um sistema ligado a atualizações, reparações de erros e aumento de segurança, a nuvem é sempre
atualizada a partir de recursos e sistemas, que são cada vez mais implementados e avançados.
Ou seja, a empresa na qual você
contrata o serviço de nuvem irá se
encarregar de manter os padrões
atualizados, de modo que você não
deva se preocupar ou pagar mais
por isso, gerando um sentimento de
confiança com a plataforma.

É possível diminuir ou até mesmo aumentar
as opções de recursos de uma contratação
como esta. Ou seja, você paga somente por
aquilo que usa, e se desejar mais elementos,
terá uma adição.
É possível contar com o servidor por inteiro,
o tipo de segurança que deseja, quais serão
os cuidados diários com suas aplicações, a
velocidade necessária e também como será
o armazenamento de dados.
Lembrando que é totalmente utilizável em
tempo real juntamente com a equipe a partir de acessos remotos, que podem ser controlados para cada cargo, necessidade e importância de acesso.

Quando a contratação do cloud
computing é realizada, independente do preço e do pacote que
desejou fechar, eles terão diversas
vantagens, e uma delas é ter uma
equipe especializada sempre à mão.
Esses profissionais atenderão seu
sistema quando necessário, são eficientes em sua manutenção pois o
conhecem inteiramente e poderão
passar garantia de alta performance, que é algo desejado para proteção de dados importantes.
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COMO FUNCIONA O
CLOUD COMPUTING NO
RAMO EMPRESARIAL?
É necessário entender que não é possível ter uma porcentagem completa de segurança quando estamos online, mas, com
o cloud computing, essas limitações diminuem, pois a proteção
passa a ser aplicada por tecnologias avançadas e próprias.
Com uma nuvem gerenciada a partir de uma equipe de profissionais especializados, os servidores aumentam medidas de segurança e protegem os dados do contratante até dos mais brutos ataques.
Alguns dos elementos protetivos são:
•
Firewalls
•
Detectores de intrusão
•
Criptografia
•
Backups recorrentes
•
Antivírus

06

Seus dados passam por todos esses elementos para que fiquem seguros. Além
disso, o backup, sempre que realizado,
irá armazenar todas essas informações
na nuvem de uma forma automatizada.
Ou seja, caso você perca algum documento em seu computador, seja por
problemas técnicos ou outras complicações, não se preocupe, pois o mesmo estará salvo no sistema, esperando
para ser utilizado.

Mas é necessário lembrar que,
para que toda essa automação
seja possível, é preciso ter a
consultoria e assessoria relacionada a este segmento, pois
somente consultores de cloud
podem programar os sistemas
para todas as necessidades.

Quando este ponto estiver resolvido, será muito fácil lidar diariamente com essa plataforma, que
facilitará todas as ações, e poderá até ajudar no aumento de demandas, sem que nenhum outro
investimento seja necessário.

Ou seja, há muitas vantagens para a
contratação integral de cloud computing, e iremos falar um pouco mais
sobre a seguir, para que você possa
ter certeza de que fará uma boa escolha ao decidir redobrar sua segurança corporativa.
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BENEFÍCIOS DO
CLOUD COMPUTING PARA SUA
EMPRESA
01

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS

02

ECONOMIA

03

INFRAESTRUTURA

04

VELOCIDADE

05

CRESCIMENTO
EXPONECIAL

06

ATENDIMENTOS
PROMISSORES

Você terá um plano único e totalmente preparado para a sua
estrutura. Você montará de acordo com todos os elementos
que possui em seu negócio e com a devida atenção de cada
um.
Os recursos são disponibilizados de forma isolada, no qual
podem se dividir em banco de dados, espaço para informações bancárias, documentos, entre outros. Ou seja, organize como desejar, com o tamanho que quiser a partir de modelos específicos.
Com isso, é possível ter uma grande economia financeira,
porque um cloud corporativo gerenciado possui uma equipe de apoio, a qual irá assessorar e cuidar de toda a infraestrutura e o que a compõe.
Então, ao invés de ter consultores de TI alocados, é possível
lidar com profissionais especializados em áreas específicas,
nas quais realmente necessitarão.

08

Primeiramente, é necessário entender quando irá necessitar de serviços de cloud para contratação. A maioria nos
procura quando as empresas estão em um ritmo crescente
de expansão.
Independentemente do tempo que possui e seu segmento,
é importante manter uma relação de segurança, para que o
cenário promissor apresentado possa continuar com este
andamento em tempos futuros.
Além disso, os trabalhos trarão maior experiência para os
usuários, que poderão com mais facilidade movimentar
seus afazeres e focar em pontos mais importantes, confiando na automatização e dinâmica do cloud.
Mas, lembre-se que um dos mais importantes pontos é:
empresas que proporcionam o cloud computing corporativo nós, possuem estratégias perante ocorrências de emergência.
Ou seja, além de proteger ao máximo os dados, caso ocorra
algo inesperado, diversos planos de ação serão aplicados
perante o cenário. Um muito conhecido é o plano de disaster recovery, que conta com um conjunto de processos.

O QUE PRECISO
SABER ANTES
DE CONTRATAR
MEU CLOUD?

LEMBRANDO QUE A UTILIZAÇÃO DO CLOUD COMPUTING PODE SER FEITA POR
EMPRESAS MÉDIAS E GRANDES, ENTÃO A TERCEIRIZAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS
PODE AJUDAR QUANDO
PENSAMOS NO INVESTIMENTO.
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7 ITENS IMPORTANTES PARA
ANALISAR EM UM PLANO DE
DISASTER RECOVERY
Conhecido também como plano de recuperação de desastres, o DRP
é uma união de procedimentos documentados que deve entrar em
atividade a partir da ocorrência de eventos extremos.
Cada empresa necessita de operações que tenham seus prazos e também seus acessos remotos, e quando o principal serviço afeta as outras operações, ou seja, o de TI, é necessário recorrer a outros meios
evitar desastres e riscos.
O DRP é um destes meios, no qual tem o intuito de fazer a organização das operações no meio desses problemas de um negócio prosperarem em tempo razoável, até que tudo seja resolvido por completo.

1. Ter um ambiente preparado para
emergências
2. Redução de perdas
3. Linhas que necessitam de suporte
4. Entendimento de fraquezas e execuções ágeis
5. Minimização de paralizações
6. Facilidade em coordenar problemas
7. Reduzir complexidade dos esforços

10
Esse conjunto é válido e possível a partir de um elemento chamado “planta de recuperação”, que irá restaurar as funções vitais dos processamentos e desenvolvimento de dados, atendendo as demandas principais
do negócio.
Para atender essa demanda, há uma metodologia a ser aplicada, na qual há um modelo específico, que deve
ser seguido a partir de etapas, que serão explicadas a seguir.

#1 Planejamento prévio das ações
No início, todas as necessidades básicas sobre requerimentos e
funções críticas serão entendidas, e a equipe responsável irá identificar o aspecto de cada necessidade e o que necessita para ter sucesso.
Uma política será desenvolvida para cada programa de cada empresa, assim como treinamentos, para que seja possível educar a
gerência e todos os elementos que irão ter este projeto atribuído
no local.

#2 Vulnerabilidade e exigências
Todas as vulnerabilidades serão analisadas, além das possibilidades
de desastres. Essa condução e resultado levarão às respostas para
as próximas fases tornarem-se mais específicas.
Alguns dos elementos analisados são: segurança física, operações,
planejamentos, segurança da base de dados e voz, softwares, sistema de segurança, controles de acesso e aplicações e todos os computadores.
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#3 Avaliação do impacto
Neste momento, os negócios já terão o programa aplicado, no qual
será feita uma avaliação para identificar todos os processos e o que
está crítico. Assim, o estudo poderá se aprofundar e ser relatado
em documentos.

#4 Identificação das exigências
Após entender os ocorridos de impactos do negócio, os relatos documentados serão utilizados como base de desenvolvimento para
fortificar as fraquezas, criar alternativas de recuperação e auxiliar
as ferramentas necessárias.

#5 Desenvolvimento
A implementação de todos os processos será feita e as plantas serão documentadas. A execução de procedimentos será aplicada
para que seja suportada e todas as alternativas possam ser identificadas.
Contratos serão formalizados, fornecedores apresentarão todos
os sistemas e informarão todas as responsabilidades.
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#7 Manutenção e finalização
Por fim, a manutenção das plantas deve ser feita e revisada sempre que possível e ocorrer em média, duas vezes ao ano. Desse
modo, dificilmente haverá problema e as resoluções serão sempre modernas.

#6 Simulação
O teste será desenvolvido nesta etapa. A partir deste momento o
programa será validado e o restante de manutenções serão ajustadas, para que os processamentos de dados e o plano de recuperação possam ser atualizados sempre.

{

Lembrando, que o armazenamento cloud é um item muito importante dentro de um
plano de Disaster Recovery, pois garante maior segurança, praticidade e acessibilidade no acesso dos dados em caso de emergências.
É muito importante aliar o seu plano de disaster recovery a um bom serviço cloud,
com essa combinação você garantirá total efetividade na segurança e acesso dos seus
dados em casos de emergência ou não.

{
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RECURSOS NECESSÁRIOS
PARA A ADIÇÃO DE CLOUD
COMPUTING E DRP
Esse formato de trabalho é amplo e
muito específico, no qual é necessário manter uma gestão, assim como
uma equipe que conheça a área de
forma que recorra a todas as alternativas e saiba gerir problemas.
E, mesmo que haja a DRP e ela já
esteja ativa, é necessário continuar
com a equipe, pois diversos recursos podem contar com alguma falha, podendo levar atos ao fracasso.
Ou seja, lembre-se de que o seu investimento, no qual terá todos esses serviços em uma fácil contratação, serão vitais para sua ascensão
e para que sua empresa continue
com a segurança que lhe é exigida
cada vez mais.
A gestão de crise, as manutenções
operacionais e a recuperação de todos os serviços serão tratadas por

equipes que farão o máximo para
que o funcionamento seja continuo
e os efeitos sejam realizados rapidamente.
Agora, imagine economizar neste
meio, o grande desastre que pode
ocorrer? Dados roubados, operações com falhas por questões que
poderiam ter sido previstas anteriormente e contidas com previsões
e manutenções.
Não vale a pena deixar esses elementos para segundo plano, não é
mesmo?
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ELEVE O NÍVEL DE
SUA EMPRESA
O que indicamos é que conheça minimamente suas necessidades, tenha ideia das ameaças que percorrem
seus negócios, entenda o funcionamento e a rotina de
seus trabalhos e capte todos os pontos a serem melhorados.
A partir disso, será possível iniciar um trabalho em conjunto com os gestores do pacote que irá fechar sobre
cloud computing e seus itens mais necessários. Deste
modo, todos os elementos se interligarão mais facilmente, e os especialistas criarão um cenário ideal para
tranquilizar sua rotina e trazer mais seguridade.
Aproveite esta oportunidade e esteja mais protegido e
preservado de qualquer ataque que hackers pensem em
fazer. Entenda a dinâmica deles, e faça com que todas as
suas ferramentas possam combater todos as tentativas,
que serão falhas.
Esses mecanismos são totalmente seguros e também
estáveis, além de suficientes para uma dinâmica de trabalho tornar-se segura, independente do tamanho de
sua empresa e o crescimento recorrente da mesma.
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Como pudemos perceber neste e-book, há muitas
variáveis dentro de uma contratação de sistemas de
processamento. É possível eleger os melhores serviços e também como eles serão aplicados diariamente.
Lembre-se que cloud computing é uma das melhores
saídas hoje para salvar seus dados e fazer com que
sejam acessados somente por quem desejar. Além
disso, ainda é possível ter um grande trabalho de
análise de riscos, juntamente com planos de ação e
estratégias.
Desse modo, esse conjunto não deixará com que haja
vulnerabilidades, e caso algo ocorra, será possível
parar o ataque de forma dinâmica e ágil, pois tudo
já será altamente planejado de acordo com todas as
informações.

CONCLUSÃO

Sobre a Adentro Data
Center Solutions
A ADENTRO DATA CENTER SOLUTIONS foi constituída com o intuito de prover soluções inovadoras de
tecnologia e uma experiência de atendimento de excelência às organizações que, inseridas num cenário
globalizado, necessitam cada vez mais de suporte especializado, comunicação e disponibilidade para seus
sistemas vitais.
Inserimos nossos clientes em um ambiente com Infraestrutura civil e tecnológica de última geração, profissionais especializados e parceria com empresas líderes
de mercado, além de processos baseados nas melhores
práticas de gestão de TI.
Fornecemos serviços de Tecnologia da Informação, garantindo segurança, disponibilidade, desempenho e escalabilidade.
Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais:

