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Comunicado sobre a descontinuidade de produtos

De acordo com a política de manter o cliente informado sobre o Ciclo de Vida dos
Produtos, a Dígitro anuncia, considerando aspectos mercadológicos e tecnológicos, a
descontinuidade da comercialização e atualização dos produtos abaixo relacionados:

Produto
Descontinuado

Encerramento de
Vendas

Encerramento de
Renovação de
Suporte

Encerramento do
Item

Backup em Fitas LTO 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2024

A Dígitro comunica, ainda, que os materiais promocionais (folders, lâminas,
folhetos digitais, anúncios publicitários etc.) deixam de ser válidos na data de
encerramento de venda do produto descontinuado.

Em contrapartida a Dígitro ampliará sua oferta de “Backup e Armazenamento em
Nuvem”, entendendo se tratar de uma modalidade que trará uma série de benefícios
para os usuários de nossos sistemas.

Dentre os benefícios estão a possibilidade de usar uma estrutura de provedores
certificados, que utilizam tecnologia de ponta com monitoramento, gerenciamento, e
relatórios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não havendo necessidade de se
preocupar com atualizações e migrações; pois o fardo da infraestrutura de backup e
disponibilização de espaço recai sobre o provedor de serviços.

Além disso, elimina-se a preocupação com escalabilidade e capacidade de
armazenamento local suficiente para os dados.

O Backup em Nuvem ainda permite um melhor tempo de recuperação para um
conjunto de dados, pois não requer transporte físico. Os arquivos a serem recuperados
são localizados e transmitidos pela conexão WAN, o que economiza tempo e elimina a
necessidade de uma infraestrutura de fita local.

Para as organizações que não podem arcar com investimento e manutenção de
uma infraestrutura de recuperação de desastres (DR), o Backup em Nuvem é uma ótima
saída. As cópias de dados ficam em ambientes externos - acessíveis a partir de qualquer
dispositivo / local conectado à Internet - e fornecem uma medida adicional de segurança
durante um desastre local, causado por eventos naturais ou falhas humanas.

Para mais detalhes, entre em contato com nosso suporte ao cliente.
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