
Centralize o seu armazenamento e backups com uma solução de 
armazenamento em rede e nuvem privada completa para pequenas empresas.

O Seagate® Business Storage 1-bay NAS é uma solução de armazenamento em rede  
completa desenvolvida para manter empresas com até 10 funcionários produtivas criando uma 
nuvem privada segura. Com o software de backup incluído para Windows®, compatibilidade 
com Time Machine® e tecnologia de criptografia com hardware, é simples manter os seus 
arquivos importantes protegidos. O Business Storage 1-bay NAS cria um espaço compar-
tilhado para os seus colegas e clientes colaborarem armazenando arquivos centralmente. 
Com o serviço Global Access™, você pode ficar conectado aos seus negócios de qualquer 
lugar do mundo usando aplicativos gratuitos para iPhone®, iPad® e dispositivos Android®.

O Business Storage 1-bay NAS conta com uma interface da Web que seus clientes 
e colegas podem usar para fazer download e upload de arquivos grandes com segurança. 
Diferentemente de outros serviços de armazenamento em nuvem típicos, você mantém 
posse e controle total dos seus dados. Além disso, é tão fácil de configurar e usar que não 
é necessário contratar um profissional de TI.

O Business Storage 1-bay NAS vem com tudo que a sua empresa precisa para garantir 
proteção completa de todos os arquivos armazenados em computadores PC e Mac®  
na sua empresa. O software de backup BlackArmor® incluído para PCs com Windows® 
facilita o backup de vários computadores automatizando o processo. O software ajuda 
você a proteger dados fazendo backup não só dos arquivos armazenados, mas dos 
programas, configurações, emails e até mesmo do sistema operacional nos seus PCs locais. 
Com esse nível de proteção, você pode restaurar todo o disco rígido em um PC que tenha 
sofrido uma falha de hardware. Com a compatibilidade com o software Time Machine®, 
o Business Storage 1-bay NAS oferece o mesmo nível de proteção de dados para todos  
os computadores Mac na empresa.
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Especificações

Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete

Comprimento (pol/mm) 5,8/147 9,3/236 11,5/292 46,4/1.178

Largura (pol/mm) 2,4/60 3,7/93 9,4/239 38,1/966

Profundidade (pol/mm) 6,8/172 9/229 10/256 41/1.040

Peso (lb/kg) 3,17/1,44 3,63/1,652 12,1/5,5 860,49/391,13

Quantidades

Embalagens por caixa principal 3

Caixas principais por palete 64

Camadas no palete 4

Requisitos de sistema

Rede local (LAN)

Conexão à Internet (para atualizações de sistema e acesso à Web)

Roteador com ou sem fio e uma porta Ethernet 10/100/1000 disponível

Unidade de DVD-ROM para instalação de software (recomendado)

Mac em rede: Mac OS® X 10.5.8 ou posterior, Apple® Safari® 3.1 ou posterior

PC em rede: Pentium® ou processador equivalente (1 GHz ou mais), 512 MB de RAM ou mais, Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8, Internet Explorer® 7.0 ou posterior ou Firefox™ 3.0 ou posterior

A embalagem contém:

Seagate® Business Storage 1-bay NAS Guia de início rápido 

Cabo Ethernet Garantia limitada de 3 anos

Fonte de alimentação DVD-ROM com o software BlackArmor® Discovery para Mac e Windows;  software BlackArmor 
Backup para Windows e software System Recovery Boot para Windows
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Região Produto Capacidade1 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Business Storage 1-bay NAS 2 TB STBM2000100 763649033272 10763649033279

AMER Business Storage 1-bay NAS 3 TB STBM3000100 763649033289 10763649033286

AMER Business Storage 1-bay NAS 4 TB STBM4000100 763649033319 10763649033316

1 Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes.

O Business Storage 1-bay NAS inclui tecnologia de criptografia por 
hardware de grau governamental que ajuda a proteger os dados 
armazenados no NAS. Quando você acessa arquivos remotamente, 
o 1-bay NAS também ajuda a proteger os dados em processamento 
com SSL/TLS, a mesma tecnologia que protege as suas informações 
durante o acesso ao banco online.
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