


Desafi os de TI estão aumentando
No mercado de hoje, os seus dados são uma vantagem 
competitiva, ajudando a responder rapidamente às novas 
oportunidades e aumentar o valor do acionista. Mas você 
tem uma série de obstáculos que estão em seu caminho, 
incluindo:
• Os requisitos regulamentares que conduzem mais 

documentos e períodos de retenção de e-mail
• Discovery processes que necessitam de acesso rápido 

a dados arquivados
• Procedimentos demorados para provar a autenticidade 

dos registros acumulados
• Dados inacessíveis que tornam-se impossíveis de 

extrair para uso comercial
• Falta de fundos suplementares para iniciativas de 

conformidade                                                          
Gerenciamento de dados fi cou mais com-
plexo
Com a vinda de iniciativas que atendam às  conformidades 
regulamentares, tais como Sarbanes-Oxley, FRCP, SEC 
Seção 17a-4, Seguro de Saúde Portabilidade e Account-
ability Act (HIPAA) e uma série de outras normas internacio-
nais, o papel da área de TI e gestão de arquivos tornou-se 
drasticamente mais complexa.
E-mail continua a proliferar em todas as organizações, com 
retenção adicional e requisitos de autenticidade. Não só 
você deve manter uma grande quantidade de dados por 
longos períodos de tempo, mas você também está obrigado 
a fornecer prova de autenticidade com trilhas de auditoria. 
Além do mais, é preciso instituir processos para eliminar de 
forma segura os dados que tem perdido sua utilidade. So-
licitações de descoberta legais são comuns e não há muito 
tempo para você recuperar documentos para satisfazer 
essas demandas.
ASTI, líder em soluções de arquivamento, pode ajudá-lo a 
gerir o seu conteúdo fi xo crescente, atender às normas de 
conformidade corporativa, e otimizar sua infraestrutura de 
TI de uma maneira custo-efetiva que não comprometa suas 
necessidades de arquivamento.

Arquivo é para retenção de longo prazo e 
descoberta legal
Quanto tempo você precisa para manter o seu conteúdo fi xo?
Se a sua organização é como a maioria, você está sendo
impulsionado por uma série de regulamentações
governamentais exigindo diferentes comprimentos de retenção 
de registros, variando de 7 anos para 100 anos ou até mesmo 
“para sempre”. Esses registros e imagens devem ser autênticos
e de fácil acesso.

Muitas empresas pensam que estão arquivando seus dados, 
mas na verdade eles estão realizando backups. Backup é uma 
forma de restaurar os dados, impedindo a sua perda em caso de 
um desastre. Mas backups caem signifi cativamente referente ao 
atendimento dos requisitos para a permanência, autenticidade e 
longevidade. Encontrar e recuperar
documentos antigos é quase impossível com apenas uma 
solução de backup.
O Digital archiving é a retenção a longo prazo e gestão de ativos 
digitais, de conteúdo fi xo históricos. Esses ativos
contêm dados que são especifi camente retidos para satisfazer os 
regulamentos de conformidade da indústria e de
governança corporativa, além de fornecer suporte jurídico e
gerenciamento de registros. Muitas vezes usado para
solicitações de descoberta legal, uma solução de
arquivamento efi caz pode reduzir os riscos e permitir o sucesso 
do negócio.
Estima-se que 60-80% de todos os dados corporativos é con-
teúdo fi xo. Basta pensar em todos os backups que você faz em 
uma base sistemática, e como grande parte dos dados nesses 
backups nunca muda. Depois de pensar o tempo e dinheiro 
que você poderia economizar se você tivesse uma solução que 
permite que você faça backup somente os dados que requer pro-
teção contra curto-prazo. Você poderia, então, permanentemente 
arquivar os seus dados restantes de documentos fi xo para mídia 
segura, que é fácil e prontamente acessado. ASTI UDO® (Ultra 
Density Optical) soluções de arquivamento pode ajudá-lo a fazer 
exatamente isso, e muito mais.
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Transforme sua responsabilidade de dados 
em um ativo.
Quando você implanta uma estratégia de armazenamento em 
camadas que abordam dados de acordo com o seu uso - dados 
ativos, os dados de backup e arquivamento de dados - você vai 
ser capaz de melhorar a efi ciência operacional, reduzir custos, 
e reduzir o risco do negócio. Já não vai precisar manter seus 
volumes de dados arquivados no disco, ou confi ar em fi tas 
de backup incontroláveis   e não confi ável para arquivar dados 
valiosos. Você vai ser capaz de recuperar dados rapidamente 
e usá-lo para criar uma vantagem competitiva, liberando tempo 
e recursos para investigar novos mercados, encontrar novos 
clientes e melhorar seus serviços.
Com a implementação de uma estratégia de armazenamento 
em camadas, que inclui uma Alliance Storage Storage Tech-
nologies, Inc. (ASTI), solução de armazenamento de arquivo, 
você pode reduzir drasticamente o seu custo total de
propriedade (TCO), reduzindo os custos gerais de armaze-
namento. Use disco altamente redundante, com o preço mais 
alto ponto, para as operações normais de negócios que exigem 
alta acesso ao armazenamento de dados, a curto prazo para 
dados críticos de negócios. Backup ativo, dados primários para 
a fi ta com o seu processo de backup normal para restauração e 
recuperação um caso de desastres.
Desenvolver uma estratégia de arquivamento efi caz que inclui 
ASTI soluções arquivo UDO, como uma das melhores práticas 
para arquivamento permanente. Ele é a resposta quando os 
dados de arquivo não podem ser alterados, quando os dados 
devem ser conservados durante períodos de tempo prolonga-
dos e quando o acesso rápido é necessário para aleatórias 
solicitações de descoberta legais.

Cumprir com as regulamentações,
reduzir os riscos e otimizar
Infraestrutura de TI
ASTI oferece a única solução de negócio que protege a 
autenticidade de dados, acesso, longevidade e facilidade 
de remoção, que é exigida pela nova regulamentação. ASTI 
soluções estão disponíveis está disponível de pequeno a 
médio porte, bem como Fortune® 500
empresas. A um baixo custo de propriedade. Você não se 
comprometerá ao escolher.
ASTI’s UDO technology é a primeira tecnologia de
armazenamento de arquivo projetado especifi camente para 
as necessidades de arquivamento de dados
profi ssionais e legais. UDO fornece autenticidade absoluta 
dos dados para o cumprimento regulamentar ou outras 
situações em que os dados arquivados devem permanecer 
100% inalterados. UDO usa um processo de gravação de 
mudança de fase patenteado que altera permanentemente 
o estado físico do material da camada de gravação escrever 
uma vez, garantindo a integridade dos dados, sem os riscos 
inerentes “write-once, leia muitas soluções (WORM)” que 
são realmente apenas emulações de software.
UDO foi concebido e comprovado para entregar uma vida 
media de mais de 50 anos, proporcionando-lhe um ex-
celente retorno do seu investimento em
armazenamento. Com os novos avanços na tecnologia de 
laser azul utilizado na UDO, você terá mais de seis vezes a 
capacidade de tecnologias de armazenamento da
geração anterior. E você terá a capacidade de acesso
aleatório rápido para facilitar a recuperação de dados ágeis 
para aleatórias solicitações de descobertas legais.
Além disso, ASTI abre interface CIFS/NFS, como qualquer 
aparelho de interface em NAS, permite fácil integração com 
aplicativos do cliente.

O Plasmon UDO Archive Appliance é o
complemento perfeito para nossos PACS. Não 
só fornecem uma maneira escalável e de custo 
efi caz para arquivar suas imagens, ele também 
funciona como seu plano de recuperação em 
caso de desastres.

Ron Hagan
Radiology Supervisor/PACS Administrator 
Lourdes Medical Pavilion



Com uma estratégia de armazenamento hierárquico com ASTI Archive 
Solutions, você será capaz de:
• Obter suporte de crescimento de entrada por gibyte e melhora no processo de 

decisao com acesso rapido aos arquivos de informação.
• Economizar dinheiro armazenando dados arquivados nas mídias mais ad-

equadas e de baixo custo
• Otimizar a infra-estrutura, reduzindo a quantidade de dados incluídos em 

processos de backup diário e reduzir o armazenamento primário
• Reduzir o risco de armazenar dados de arquivo no seguro, permanente mídia 

UDO
• Permitir a consolidação de todas as aplicações de arquivamento, redução de 

custos de armazenamento
Promovendo soluções ao redor do mundo
ASTI, com sua história de soluções de arquivamento de sucesso, tem um
histórico comprovado de instalações de arquivo através de uma ampla variedade 
de mercados e aplicações, incluindo médicos, fi nanceiros e governamentais. 
Como líder em tecnologia de arquivamento, ASTI oferece sistemas escaláveis   
projetados especifi camente para arquivamento de dados profi ssionais e incluem: 
(DAS / NAS) Plasmon bibliotecas de armazenamento diretos e Networked-At-
tached, com Ultra Density Optical (UDO) como a tecnologia de núcleo,
relacionadas com Write-Once-Read-Many(WORM),  muitos meios de
comunicação e software de arquivo. Além disso, uma linha completa de peças 
Plasmon certifi cadas estão disponíveis.
Arquivo sem compromisso
Soluções do Archive Appliance UDO da ASTI resolverá a sua conformidade 
regulatória e exigências de governança corporativa, a reduzir o risco, e poupar 
dinheiro. ASTI oferece um portfólio completo de soluções de
armazenamento UDO arquivo com capacidade para atender instalações de nível 
de entrada para ambientes corporativos.

Milhares de empresas em 
todo o mundo confi am na 

qualidade ASTI para garantir 
seus investimentos valiosos 

em dados corporativos

4960 Centennial Blvd     
Colorado Springs, CO 80919     

T: 719-593-7900       F: 719-593-4164                
www.alliancestoragetechnologies.com


