Tranquilidade e
segurança em se
tratando do seu
acervo!

A maior
responsabilidade
do Oficial ou
Tabelião é cuidar
de seu acervo!

MAIS INFORMAÇÕES?
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Características



Por ser backup em nuvem, você não se
preocupa com a qualidade das mídias
utilizadas, como HDs externos ou CDs



Segurança por ter certeza de que estará
com seus dados sempre hospedados em
uma estrutura perfeita!



Monitoramento simples,
descomplicado: você só é avisado se
houver algum problema.



Adequação no processo de restauração
de dados. Digamos que seu banco de
dados, por falha de seu computador, dê
problema e você verifique 2 dias depois neste caso o último backup pode não ser o
melhor, mas o penúltimo sim!

Nosso cliente tem controle e
independência para gerar relatórios de
análise e também controlar o desempenho
da sua máquina eliminando arquivos que
não são mais utilizados



Integridade dos seus dados.

Dados armazenados em servidores no
Brasil, em datacenter mantido pela maior
empresa de soluções em nuvem do mundo:
Amazon/AWS



Segurança. Garantia que seu dados
estarão lá quando e se você precisar.



Agilidade no processo de envio de
imagens capturadas diariamente pelo
sistema.



Este número significa que você
simplesmente não precisa se
preocupar nunca com espaço de
armazenagem!



Simplicidade e agilidade. Você não
precisará fazer nada manual, como gerar e
transferir arquivos. Tudo controlado de
forma automática e agendada pelo
sistema!

Alertas por email caso haja algum
problema durante o processo de backup

0800-111016
12-991-366-133
WEBSITE

www.demaria.com.br

Backup incremental de imagens

Espaço de armazenagem de 150 Terabytes

30 ANOS
SOLUÇÕES PARA SERVENTIAS
REGISTRO CIVIL E NOTAS

versão 2017

Aderente às normas legais

(Por semana e por mês a partir do relese 2)

WHATSAPP VENDAS

Vantagens

Tranquilidade em qualquer correição,
pois você poderá mostrar que está
cumprindo fielmente as Recomendações 9
e 11 do CNJ e, se for de São Paulo,
Provimento CGJSP 22/2014.

4,104 cm

Backup multivolume, por dia da semana

TELEFONE

e

Integração completa com DOC-Windows

