
Armazenamento Multicloud 
para Organizações Jurídicas

Proteja os seus dados mais sensíveis e optimize a 
utilização da infraestrutura enquanto reduz os custos 
de armazenamento.
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Litigue de Forma Mais Eficiente e Minimize os Custos, Com Uma Solução de 
Armazenamento Concebida a Pensar na Segurança e Privacidade



Reduza os Custos de IT e Assegure o Cumprimento da Regulamentação com a Vawlt



Seja no tribunal ou em reuniões com clientes, os profissionais do direito estão em batalha constante. Os escritórios de advogados precisam de 
se manter à frente neste ambiente competitivo enquanto controlam os seus custos. Infelizmente, esta batalha é cada vez mais difícil de 
vencer: com a maior complexidade dos projectos e a necessidade de manter quantidades cada vez maiores de contratos assinados, ficheiros 
de processos e provas electrónicas, os crescentes requisitos de armazenamento tornam-se uma evidência.



Os ciberataques têm crescido significativamente, o que coloca em jogo a continuidade do negócio. Em caso de qualquer incidente, os 
escritórios de advogados precisam de assegurar que os seus dados estão disponíveis e tomar todas as medidas possíveis para evitar que 
sejam perdidos ou comprometidos. Por esse motivo, a disponibilidade de dados, bem como uma rápida recuperação, são tópicos cruciais.



A privacidade dos dados é também um elemento-chave a considerar em processos judiciais. Para assegurar o cumprimento dos regulamentos 
de protecção de dados, tais como o RGPD, os escritórios de advogados devem procurar soluções que impeçam o acesso aos dados por 
terceiros, mesmo que trabalhem com múltiplos fornecedores. Evitar fugas de informação de casos importantes torna-se imperativo nessas 
organizações.



Estes desafios de armazenamento de dados acrescentam sempre custos consideráveis aos departamentos de IT das organizações jurídicas. 
Para muitas empresas, independentemente da sua dimensão, a transformação digital para um ambiente na cloud tem sido um aspecto 
fundamental na sua modernização, ajudando-as a melhorar a sua gestão de armazenamento e a controlar os custos. Da mesma forma, as 
soluções na cloud devem garantir a segurança e a completa privacidade dos dados, garantindo, da mesma forma, a resiliência das empresas.



A Vawlt é uma solução de armazenamento de dados num ambiente multicloud que permite o controlo de custos e assegura a segurança e 
privacidade dos dados. O seu conceito cloud-of-clouds traz às organizações jurídicas uma simplificação nas suas operações de IT, um reforço 
nos padrões de segurança e resiliência, e uma optimização dos custos de armazenamento.


Backup do Sistema de 
Gestão de Documentos 
(DMS)




Armazenamento 
Imutável de Dados



Optimização do 
Armazenamento



Arquivo de Longo Prazo






Mantenha uma cópia de segurança do seu Sistema de Gestão 
Documental (DMS) favorito e assegure-se de que os seus 
ficheiros estão disponíveis no caso de uma interrupção do 
serviço.






Arquive ficheiros de casos inactivos e provas electrónicas 
numa solução multicloud concebida para ser totalmente 
segura e privada, assegurando a conformidade com o RGPD.







Adicione imutabilidade à sua estratégia de protecção de dados 
e proteja os seus documentos legais e partilhas de ficheiros 
contra ransomware em qualquer volume criado.







A sua solução de armazenamento local está a ficar com pouco 
espaço? Liberte alguma pressão na sua infraestrutura, 
movendo os dados menos acedidos para uma solução 
multicloud, controlando custos.
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Solução Multicloud para 
Organizações Jurídicas

A Solução Vawlt para Organizações Jurídicas



A Dynamic Storage Platform da Vawlt permite a criação de volumes virtuais adaptados às necessidades de qualquer organização jurídica, 
permitindo-lhe enfrentar uma vasta gama de desafios de gestão e armazenamento de dados. Com a Vawlt, os escritórios de advogados 
podem aumentar a eficiência no seu funcionamento e controlar os custos sem comprometer a segurança e privacidade dos seus dados.



Com a Vawlt, pode escolher os fornecedores da cloud com que quer trabalhar e os locais geográficos onde os seus dados são armazenados. 
Ao seleccionar vários fornecedores, pode manter as opções da sua empresa em aberto, evitar o bloqueio de fornecedor, e assegurar a 
continuidade do negócio. Além disso, Vawlt garante tolerância a falhas à escala da cloud, o que significa que pode continuar a trabalhar nos 
seus ficheiros mesmo que uma das clouds não esteja disponível ou tenha sido comprometida. Sem problemas!



Todos os dados são encriptados no lado do cliente, separados em segmentos, e distribuídos por várias clouds simultaneamente, criando uma 
solução cloud-of-clouds. Além disso, a encriptação de ponta-a-ponta de conhecimento zero garante que apenas o utilizador tem acesso ao 
conteúdo dos dados.
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Backup para PCs, Servidor, NAS, etc



Backup para Sistemas de Gestão 
Documental (DMS)



Protecção de segurança fora do 
local, redundância de localização

Caso de Utilização Armazenamento Imutável


Volumes virtuais que bloqueiam 
activamente a edição de ficheiros



Protecção adicional contra 
ransomware



Protecção de documentos legais e 
partilha de ficheiros

Caso de Utilização Libertar Recursos da Infraestrutura


Immutable

Archival

Immutable

Warm

Libertar Recursos Fora do Local


Armazenamento Contratos assinados, 
documentos estáticos, 

dados não editáveis


Arquivo a longo prazo 
- 10/15 anos


Substituição de 
sistemas de fita

Reduz a necessidade de 
investimentos adicionais (HDD, 
Servidores, manutenção, etc.)



Evita a perda de dados em desastres 
nas instalações do cliente 
(inundação, incêndio, roubo, etc.)



Permite uma recuperação muito 
rápida em caso de catástrofe 
(dependendo apenas do acesso à 
Internet)
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