
COMPANY INTRODUCTION

O que é a Wasabi?
Breve introdução à Wasabi Hot Cloud Storage

Quem somos
Wasabi é a empresa de armazenamento em hot cloud. Somos espe-
cialistas em armazenamento. Fazemos apenas armazenamento em 
cloud. E fazêmo-lo de modo menos dispendioso e mais rápido que a 
concorrência.

Fundada por David Friend e Jeff Flowers, os co-fundadores da        
Carbonite, a nossa missão é tornar o armazenamento em cloud 
simples e acessível a todos, tal como a electricidade.

O que é o Hot Cloud Storage?
O Hot Cloud Storage é inacreditavelmente efi ciente e rápido para guardar 
fi cheiros, qualquer que seja a fi nalidade. É rápido de escrever, rápido de ler 
e instantaneamente disponível. Acreditamos em manter o armazenamen-
to simples com um produto de armanezamento universal, que satisfaz 
quase todos os requisitos de armazenamento em cloud. 

Sem Mais Camadas
Ao contrário dos anteriores serviços de cloud storage, com camadas e 
níveis confusos e complexos esquemas de preço, o Wasabi hot cloud 
storage é extremamente fácil de perceber e implementar e incrivelmente 
económico. Um produto, com preços simples e previsiveis, com suporte 
virtual a praticamente todas as aplicações de cloud storage.

Hot cloud stor•age
/hät kloud stôrij

Um serviço de armazenamento universal, de 
tamanho único, que elimina serviços de arma-
zenamento confusos e satisfaz quase todos os 
requisitos de desempenho de armazenamento. 
O hot cloud storage custa signifi cativamente 
menos que os tradicionais serviços de cold 
storage e é signifi cativamente mais rápido que 
outras soluções de mercado.

Excelente Preço, 
Desempenho & Proteção

Compatível com Amazon S3 Bit             
A Wasabi é totalmente compatível com Amazon S3 Bit. Isso signifi ca que todas 
as suas aplicações existentes de gestão de armazenamento S3, como ferramen-
tas de backup e recuperação de dados, funcionam perfeitamente com a Wasabi.

Simples de Usar
A Wasabi é extraordinariamente simples de usar. É possível criar uma conta 
em segundos. Com a nossa intuitiva consola web tipo-S3 pode criar buckets de 
armazenamento, criar perfi s de utilizadores e confi gurar políticas de acesso em 
pouco tempo. E com suporte para uma ampla gama de clientes compatíveis 
com S3 para uma variedade de plataformas de alojamento, pode mover os 
fi cheiros do mesmo modo que faria com uma drive local, com a simplicidade e 
conveniência de arrastar-e-largar.

Notavelmente versátil
Económico, rápido e fi ável, a Wasabi é ideal para uma ampla gama de aplica-
ções. Alguns exemplos incluem:

• Multi-cloud storage - mantem uma cópia secundária do seu armaze-
namento S3 por 20% do valor de Amazon S3;

• Hybrid Storage - protege e expande os investimentos de armazenamento 
on-premises;

• Big Data and IoT - move grandes conjuntos de dados a velocidades 
extremamente elevadas;

• Conformidade regulamentar - cumpre os rigorosos regulamentos governa-
mentais com encriptação em cada passo e buckets de dados imutáveis;

• Media & Entretenimento – Armazena grandes bibliotecas de vídeo com 
desempenho e economia extremos;

• Video archiving – Arquiva qualquer tipo de video memorizável para pes-
quisas e reproduções futuras.

Wasabi é 80% mais rápido e barato que 
a concorrência, sem custos de down-
load ou de pedidos API. Os buckets 
imutáveis da Wasabi Hot Cloud Storage 
protegem contra as causas mais comuns                     
de perda de dados, como ransomware.
protegem contra as causas mais comuns                     
de perda de dados, como ransomware.
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Preço Impactante
Acessível, simples e previsível, o preço da Wasabi distancia-se da 
concorrência. O modelo de pagamento pay-as-you-go é faturado 
mensalmente e é feito para ser escalável às suas necessidades.

Ao contrário de empresas como; Amazon, Google e Azure, não 
impomos extras para recuperar dados do armazenamento (taxas de 
download). E nós não cobramos taxas extra para PUT, GET, DELETE ou 
outros pedidos API.

Desempenho Pioneiro
A pioneira arquitetura de sistema altamente paralela da Wasabi 
proporciona vantagem leitura/escrita sobre a concorrência.

Proteção Robusta 
A Hot Cloud Storage da Wasabi foi concebida para extrema 
durabilidade, integridade e segurança dos dados. Fornecemos 
onze 9s de durabilidade de objecto - O mesmo que o Amazon 
S3 Standard.

A Imutabilidade confi gurável previne a perda de dados acidental 
e contratempos administrativos; protege contra malwhare, bugs 
e virus; e assegura a conformidade com HIPAA, FINRA, CJIS e 
outros regulamentos governamentais.

E a verifi cação ativa da integridade (validamos os dados a cada 
90 dias) mantém os seus dados atuais para sempre.

Taxas anuais de armazenamento para 1 PB de dados1

1Assume que 20% do conteúdo armazenado é descarregado mensalmente

O design do sistema de fi cheiros propositadamente 
construído pela Wasabi oferece signifi cativas vantagens 
de performance sobre a Amazon S3. Em recentes 
testes de performance, a Wasabi demonstrou melhor 
performance que o S3 na maioria dos casos de escrita 
(PUT) que foram testados.


