
O Microsoft Azure é uma plataforma de computação em 
nuvem da Microsoft, disponibiliza um conjunto de serviços 
integrados - análise, computação, base de dados, móveis, 
rede, armazenamento e web – que permitem às 
organizações construir o seu próprio ambiente 
tecnológico, de forma mais rápida, flexível e adaptável.

Sabia que 90% das empresas da lista “Fortune 500” 
confiam na Microsoft Cloud? O Microsoft Azure ajuda-o a 
proteger os seus recursos através de uma metodologia 
rigorosa e tendo como pilares a segurança, privacidade, 
conformidade e transparência.

Com o Microsoft Azure a sua organização passa a ter um 
alcance global, proporcionado por uma rede de 
datacenters em 34 regiões.

O que é o Microsoft Azure? Somente a Microsoft oferece uma plataforma flexível que 
permite escolher o caminho mais adequado de TI para sua 
empresa, seja local (on premise), na nuvem ou numa 
combinação híbrida. 

Testemunhos

Com a entrada em funcionamento da nova 
plataforma Dynamics NAV sobre Microsoft 
Azure passámos de cerca de meia centena 
de queixas diárias para zero – e os emails 
que recebemos passaram a ser de elogio e 
não de queixas.”

André Sabino
Gestor de TI ibérico da Anticimex
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Uma migração completa para a nuvem 
permite-lhe maximizar o poder de computação 
da sua organização. 

Tome decisões mais inteligentes, recrie processos de 
negócio mais rapidamente e potencie o crescimento do 
seu negócio com uma solução de planeamento de 
recursos empresariais (ERP) baseada na Cloud. Criada 
para o Azure, e no Azure, reunindo ERP, business 
intelligence, infraestrutura, computação e serviços de 
bases de dados.

Com os serviços de implementação e gestão da 
Arquiconsult e as máquinas virtuais do Micosoft Azure 
oferecemos uma das soluções mais robustas para 
controlar o ambiente de computação das soluções 
Dynamics. 

As máquinas virtuais Azure oferecem flexibilidade de 
virtualização sem ter que comprar e manter infraestrutura 
física, desta forma a sua organização poupa tempo e 
dinheiro.

Azure IAS for Dynamics

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de 
sistemas de informação, assente em tecnologias 
Microsoft Dynamics, com escritórios em Lisboa, Porto, 
Barcelona e Luanda. 

Composta pela  maior e mais experiente equipa de 
consultores, tendo já implementado algumas das mais 
complexas Soluções de Negócio Microsoft Dynamics e 
sendo frequentemente referida a clientes internacionais 
para as suas implementações no nosso país.

Actualmente, contamos com clientes nos mais diversos 
sectores como sejam:

•  A Loja do Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Grupo E.T.E.
•  WIDEX
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Anticimex

Sobre a Arquiconsult

•  Sisav
•  Maltha
• Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento
•  Veolia

O Azure Backup for Dynamics é uma solução de cópia de 
segurança como serviço (BaaS) simples e económica. 
Proporciona proteção para os dados das soluções 
Dynamics, independentemente de onde se encontrem — 
no datacenter da sua empresa, em sucursais ou filiais 
distantes ou na cloud pública —, sempre com a 
flexibilidade necessária face aos requisitos únicos que 
cada um destes cenários apresenta. O Azure Backup for 
Dynamics, em conjunto com o Azure Site Recovery, 
proporciona-lhe manutenção mínima e eficiência de 
custos, ferramentas para cópias de segurança e 
recuperação operacional e proteção de dados.

As organizações são obrigadas a proteger os dados 
durante anos e, ao longo do tempo, esses dados crescem 
exponencialmente. Com o Azure Backup Dynamics as 
organizações dispõem de uma alternativa com redução 
significativa de custos, tempos de recuperação menores e 
até 99 anos de retenção. Existem ainda a possibilidade 
de efectuar o armazenamento geo-replicado, o que 
significa a existência de seis cópias de dados em dois 
datacenters diferentes, com uma disponibilidade de 
serviço de 99,9%. 

Backup Azure for Dynamics

     Arquiconsult
Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda

www.arquiconsult.com | comercial@arquiconsult.com


