
 

Por esta altura já poucos têm dúvidas que a Cloud Computing veio para ficar, e 

quanto mais rápida a adesão, mais depressa as empresas começarão a sentir os 

benefícios desta solução: felixibilidade de recursos, redução de custos de 

manutenção de IT, mobilidade das equipas. 

No entanto algumas empresas continuam reticentes na adoção desta tecnologia, 

levantando algumas questões sobre a segurança e localização da informação que 

lhes é tão importante e vital para o seu negócio. E por isso escolhemos o tema dos 

datacenters Microsoft neste destaque mensal da Newsletter Empresas & Negócios: é 

importante que conheça a segurança e fiabilidade das soluções cloud Microsoft. 

Com mais de 15 anos de experiência em segurança online, a Microsoft continua a 

criar métodos inovadores para estar sempre na liderança no que respeita às 

ameaças à segurança. Os nossos Datacenters não têm qualquer identificação 

exterior, estão equipados com as mais avançadas tecnologias, e estão localizados de 

forma a garantir sempre geo-redundância, sendo que desta forma a sua informação 

está sempre disponível e segura, aconteça o que acontecer. É importante que saiba, 

que apesar de os seus dados não estarem alojados num servidor da sua empresa, 

estes continuam a ser sua propriedade, e a Microsoft não os irá partilhar com 

ninguém, nem terá acesso ao seu conteúdo. A privacidade e segurança dos seus 

dados é a nossa primeira preocupação e terá sempre a nossa garantia que estes 

estarão sempre seguros. Privacidade e transparência são valores fundamentais na 

Microsoft. 



Temos ainda um SLA de disponibilidade de 99,9%, em que no caso de não ser 

cumprido por nossa responsabilidade, os nossos clientes serão recompensados 

financeiramente. Por estas razões e muitas outras, as soluções Cloud Microsoft são 

as ideias para o ajudar a fazer a transição para esta tecnologia que veio para ficar. 

Para obter mais informações visite o nosso portal PME, entre em contacto com o 

seu Parceiro Microsoft especialista em Cloud ou  contacte o nosso serviço de apoio 

ao cliente através do numero 808 22 32 42.  

Venha para a Cloud com a Microsoft. 

Com os melhores cumprimentos, 
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