Uma nova forma de pensar e trabalhar,
na Cloud.
As pequenas e médias empresas (PMEs) querem o poder e a flexibilidade de gerir os seus negócios em
qualquer lugar. É por isso que estão a passar para a cloud - para impulsionar o crescimento dos seus
negócios. A questão é qual solução da cloud fornece os melhores serviços para as suas necessidades
específicas?
O Microsoft Azure oferece agilidade numa plataforma de cloud aberta, ajudando-o a impulsionar o
crescimento dos seus negócios com maior eficiência e a ser mais reativo à mudança. Com o Azure, pode
rapidamente ficar operacional, aumentar ou reduzir os recursos conforme necessário e evitar custos
elevados de capital — pagando apenas o que utiliza. O Azure também funciona de forma totalmente
integrada com outros softwares e serviços da Microsoft, tais como o Windows Server, o SQL Server, o
Exchange e o SharePoint, ajudando-o a fazer cópias de segurança das informações mais importantes da sua
empresa e a mantê-las seguras.
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Aloje as suas
aplicações

O Azure permite-lhe rápida e facilmente mudar as aplicações de
servidores no local para a cloud. Esta migração ajuda-o a evitar o
custo da aquisição de novo hardware de servidor. A infraestrutura da
cloud ajuda-o a aumentar ou reduzir facilmente os seus recursos,
conforme necessário. Também obtém a proteção adicional de
múltiplas cópias de segurança nas geografias que escolher.

Faça cópias
de
segurança
dos seus
dados

O Azure oferece cópias de segurança simples e fiáveis dos seus
dados e aplicações. Ao eliminar os habituais custos de infraestrutura
associados ao armazenamento, acaba por pagar apenas o
armazenamento que utilizar. Além disso, não existem quaisquer
tarifas por servidor nem por transferência de dados. Como tal, pode
estar confiante de que as suas aplicações alojadas no Azure recebem
o mesmo nível de proteção escolhido pelos clientes empresariais da
Microsoft, incluindo muitas das maiores instituições financeiras a
nível mundial.

Aloje o seu
Web site

Com o Azure, pode rápida e facilmente alojar Web sites escaláveis na
cloud. A Microsoft utiliza data center globais, ajudando a fornecer a si
e aos seus clientes uma experiência fiável, satisfatória e segura sem a
necessidade de investir numa infraestrutura dispendiosa.

Acerca da segurança da cloud do Microsoft Azure

Uma preocupação comum de muitos clientes para quem a cloud é
uma novidade é a segurança e a proteção de dados. Com a
Microsoft e os seus centros de dados a nível mundial, recebe um
nível de proteção de dados e segurança física que supera
amplamente a típica proteção da firewall no local. O Azure oferecelhe tranquilidade ao saber que as suas aplicações e dados têm o
mesmo nível de proteção escolhido pelos clientes empresariais da
Microsoft, incluindo muitas das maiores instituições financeiras a
nível mundial.
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