
 

Cofre Digital – Soluções em tecnologia e backup 

1 Primeiro contato 

A empresa 
 

A Cofre Digital Soluções em tecnologia e backup é uma empresa de excelência em soluções de 

TI, brasileira, com sede em Goiânia, Goiás, temos a preocupação constante em manter sempre 

evoluindo nossos processos de desenvolvimento, implantação, suporte e treinamento de 

sistemas. 

Com foco voltado para “Cloud Backup” (Backup na nuvem), a Cofre Digital tem a dinâmica e 

sinergia para atendermos a uma extensa gama de clientes de pequeno, médio e grande porte 

de quaisquer segmentos de mercado. Cofre Digital é empresa que conta hoje com experiência 

consolidada de seus colaboradores e idealizadores, que possuem mais de 10 anos de experiência 

e atuação no mercado corporativo de informática. 

Nossa solução preza sempre pela segurança, flexibilidade, disponibilidade e acessibilidade dos 

seus backups. Assim oferecemos uma solução que é monitorada pela nossa equipe 

integralmente visando sempre a certeza de um backup realizado com sucesso. 

 

Backup sem preocupação 
 

Já imaginou perder todas as informações críticas da sua empresa? Já imaginou se os seus dados 

forem sequestrados (Ransomware) eletronicamente e você tiver que pagar um resgate para 

recupera-los? Mesmo que você invista em recursos de armazenamentos redundantes, 

imprevistos podem acontecer.   Mantenha um sistema de backup confiável e que proteja seus 

dados contra falhas de hardware, de aplicação ou erros de usuário. 

O custo total de propriedade de uma solução de backup local é elevado. A manutenção é 

complicada e não há um acompanhamento devido. Muitas vezes as falhas são descobertas 

apenas no momento em que seria necessária uma restauração. 

Decida pelo que há de mais seguro e tenha a certeza de conseguir ter de volta aquilo que lhe é 

vital para o pleno funcionamento de seus sistemas: seu Banco de Dados. 

 Recupere seus dados em casos de falha de hardware, de aplicação ou erros dos 

usuários; 

 Nosso time se responsabiliza pelo monitoramento da geração dos backups periódicos 

para garantir o funcionamento adequado da solução; 

 Sem investimentos em hardware ou infraestrutura! Contrate a Cofre Digital com 

serviços, de acordo com o volume de armazenamento, e escale gradualmente de 

acordo com sua demanda. Evite o desperdício de recursos; 

 Backups realizados automaticamente, todos os dias no horário previsto, de acordo 

com a política definida por você; 

 Estar resguardado por uma solução segura de backup adequando-se as Recomendação 

9 de 07/03/2013 e Recomendação 11 de 16/04/2013 da Corregedoria Nacional de 

Justiça – CNJ, e para serventias de Goiás pelo Provimento 003/2012.  

 

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1733
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1733
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1734
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Como funciona o nosso backup  
 

Após configurado o backup; no horario marcado, nosso sistema compacta, criptografa os 

arquivos e inicia o envio para a nossa nuvem, que fica localizada em Curitiba. Ao chegar por 

completo são feitas 3 copias em locais diferentes dentro dessa nuvem e enviados a nossa nuvem 

no Estados Unidos, onde também são feitas mais 3 copias, totalizando assim 7 copias, 1 local e 

6 na nuvem. Dessa forma seus dados estarão sempre protegidos.  

 

 

Conhecendo nosso futuro cliente 
 

Gostaríamos que nos retornasse o questionário abaixo para que consigamos mensurar a melhor 

solução, e assim podermos lhe enviar uma proposta comercial mais justa com os menores custos 

e especifica à sua necessidade. É um questionário simples, curto e rápido caso haja dúvida no 

mesmo, nos colocamos à disposição para esclarecê-lo. 
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Questionário 
 

1. Qual a configuração do servidor ou do computador que mantém atualmente 

seus dados? 

 

2. Qual o sistema operacional do mesmo (Windows ou Linux)? 

 

3. Qual a velocidade da internet do cartório? 

 

4. Quantos bancos de dados serão armazenados? 

 

5. Qual o tamanho atual dos bancos de dados? 

 

 

6. Faz uso de imagens digitalizadas? Deseja fazer backup de outros arquivos como 

por exemplo arquivos Word ou Excel? Quais pastas? 

 

 

 

7. Possui nobreak? 

 

8. Os equipamentos ficam ligados durante a noite? 

 

9. Quantos computadores possuem na rede? 

 

 

Aguardamos seu retorno e nos colocamos à sua disposição, disposição. 

 

 

 

 


