
TERMO DE ADESÃO AO BACKUP EM SERVIDORES

CNS:                     

Dados da Serventia:

 Visando atender à Recomendação nº 09 de 07 de março de 
2013, o responsável acima adere aos serviços de BACK-UP em 
DATA CENTER, oferecido conjuntamente pelas ENTIDADES COLÉ-
GIO NOTARIAL DO BRASIL - SEÇÃO  SÃO PAULO (CNB-SP) e 
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARPEN-SP).

 O serviço de Back-Up consiste na gravação dos dados de 
interesse do associado em ambiente seguro.
 
 O conteúdo armazenado nos servidores é de TOTAL e ir-
restrita responsabilidade do Responsável pela Serventia.

 As associações e seus respectivos colaboradores não 
têm acesso ao conteúdo gravado, apenas ao volume ocupado.

 Cada Serventia terá direito a 30GB (TRINTA GIGABYTES) 
de armazenamento gratuito.

 Para consumo de espaço adicional, consulte a sua asso-
ciação e o termo aditivo.

 O serviço permitirá a restauração de arquivos em até 72 
horas após a exclusão/alteração.

 Ao submeter suas informações a esse Serviço, Vsa. 
concede à estas associações, e seus colaboradores, unica-
mente a competência de administrar tecnicamente, exibir e 
operar o Serviço.

 A não observação da adoção de BACK-UP local pode ge-
rar extrema demora na eventual restauração do acervo, sendo 
esta estrutura de total responsabilidade do responsável. Ver o 
ANEXO TÉCNICO.

STORAGE: Em tradução literal, AR-
MAZENAMENTO. Dentro do con-
ceito de ambiente de dados, é o ponto 
de gravação e consulta a dados de de-
terminado sistema. Pode estar no equi-
pamento (cartão de memória), no am-
biente (REDE LOCAL) ou na internet 
(REDE EXTERIOR).

BACK-UP: Cópia de segurança. Copiar 
dados em um meio separado do origi-
nal, de forma a protegê-los de qualquer 
eventualidade. Essencial para dados 
importantes.

DATA CENTER: Em português CEN-
TRO DE PROCESSAMENTO DE DA-
DOS (CPD). Local onde são concentra-
dos os equipamentos de processamento 
e armazenamento de dados de uma em-
presa ou organização. Projetados para 
serem extremamente seguros, monta-
dos em um salão protegido contra aces-
so indevido, tem piso elevado para pos-
sibilitar a passagem de cabos elétricos e 
de dados, armários metálicos (racks), 
onde são montados os equipamentos 
e um ambiente totalmente controlado.
Contam com sistemas de para extinção 
de incêndios, sistema inteligente de de-
tecção precoce de fumaça , e extinção 
de incêndio com gás inerte. Acesso 
controlado por biometria, monitora-
mento permanente, acesso por porta
-eclusa. Refrigeração de precisão, com 
monitoramento, mantém a temperatu-
ra e umidade constantes. Monitorado 
permanentemente, em todos os aspec-
tos, físicos e lógicos. O suprimento de 
energia redundante, usa geradores de 
energia de grande capacidade e fonte 
de alimentação ininterrupta (também 
comumente chamados de UPS ou no
-breaks) de grande porte, montados em 
salas anexas.

______________________
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Tipos de topologias  .  

Indicação técnica para complemento do serviço de backup para pequenas serventias.

Cenário 01

Serventias que adotam apenas um servidor para a aplicação e o banco de dados;

Topologia;

Indicação técnica para cenário ;

Para diminuir o risco de perda total tanto da aplicação e banco de dados indica-se;

-Nobreak
-Back-up local em HD externo conectado via USB ou rede
-Backup externo em Data Center



Cenário 02

Serventias que adotam apenas um servidor para a aplicação e o banco de dados;

Topologia;

Indicação técnica para cenário ;

Para diminuir o risco de perda total tanto da aplicação e banco de dados indica-se;

-Fontes de energia redundantes no servidor;
-Configuração de Discos Rígidos em RAID 05 para servidores com mais de 4 discos
-Back-up local em HD externo conectado via USB ou rede
-Backup externo em Data Center



Cenário 03

Serventias que adotam dois servidores distintos para aplicação e banco de dados de porte médio.

Topologia;

Indicação técnica para cenário.

Para diminuir o risco de perda total tanto da aplicação e banco de dados indica-se;

-Fontes de energia redundantes no servidor;
-Configuração de Discos Rígidos em RAID 05 para servidores com mais de 4 discos
-Back-up local em HD externo conectado via USB ou rede
-Backup externo em Data Center
-Imagem dos servidores gravados no HD externo
-No-break para o rack dos servidores



Cenário 04

Grandes serventias com altos volumes de dados e baixo tempo de recuperação de desastres;

Topologia;

Indicação técnica para cenário.

Para diminuir o risco de perda total tanto da aplicação e banco de dados indica-se;

-Fontes de energia redundantes no servidor;
-Configuração de Discos Rígidos em RAID 05 para servidores com mais de 4 discos;
-Back-up local em storage de rede com fontes redundantes;
-Backup externo em Data Center;
-Imagem dos servidores gravados storage;
-No-break para o rack dos servidores com capacidade de ate 02h30min de energia;
-Configuração de VMWARE SERVER;
-Switchs conectados em GIGALAN
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