BYBruno Software - Soluções Informáticas (Portimão, Algarve, Portugal)

Armazenamento Dedicado 24horas por dia 356 dias por ano!

Cópias de Segurança ( Sistema de Backup ) com armazenamento dedicado
e automatizado.
Dispomos de um serviço de
armazenamento dedicado que garante que as suas cópias de segurança de todo o
trabalho da sua empresa estejam a salvo.
Pontos fortes deste serviço:

- Capacidade de Armazenamento
ilimitada ( não necessita estar a adquirir novos sistemas de armazenamento )
- Não necessita substituir nenhum equipamento que com o tempo e utilização
regular desgasta-se como é normal
- Sistema contra fogos e inundações
- A sua informação sempre disponível para recuperar de qualquer computador que
tenha internet 24 horas e 365 dias por ano!
- Todo o processo é acompanhado diariamente por um técnico de forma a garantir
que todo o processo se encontra a ser rigorosamente efectuado

Para mais informação entre em contacto connosco.
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certificada - voltar a instalar o windows sem perder os seus ficheiros pessoais
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formatamos, recuperamos dados, reinstalámos sistemas operativos, e outro
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Software), Prestação de serviços contacte-nos
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