O que o Alkabackup
pode fazer pelo seu cartório?
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01. Introdução
Proteger os dados e as informações está se
tornando uma das responsabilidades mais
importantes de um cartório. Felizmente, para
facilitar essa tarefa, ferramentas inovadoras,
como o Alkabackup, permitem mudanças na
maneira como você armazena seus arquivos e
ajudam, de forma simples e automatizada, na
proteção de documentos, certidões e outras
informações cartorárias estratégicas.
Você pode até pensar que está fazendo tudo
para proteger os dados, mas práticas
ultrapassadas - como, por exemplo, o
armazenamento de arquivos em computadores
e servidores locais - podem colocar seu cartório
e clientes em risco.
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Para ajudá-lo a lidar com essa situação,
preparamos
este
guia.
Nele,
trazemos
informações sobre a importância da segurança
dos dados, as vantagens de armazenar arquivos
na nuvem, além de dicas de como uma grande
solução tecnológica pode otimizar o ﬂuxo de
informações no seu cartório.
Boa leitura!
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02. QUAL É A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DE DADOS?

Para administrar um cartório com sucesso, a segurança de dados
é crucial. No mundo contemporâneo hiperconectado, os cartórios
dependem principalmente de armazenamento de documentos e
de transações de dados para realizar suas operações.

O uso de dados digitais aumentou a eﬁciência, principalmente nos cartórios digitais. No entanto, ao mesmo
tempo, também aumentou os possíveis riscos de segurança. Muitas entidades despreparadas são vítimas de
ataques cibernéticos ou da violação da privacidade de dados. Geralmente, essas organizações são sujeitas ao
escrutínio público e sofrem perdas na reputação, além da ﬁdelidade e da conﬁança do cliente ﬁnal.
Isso ocorre porque os cartórios são responsáveis por lidar com o armazenamento e a conﬁdencialidade de
dados de clientes. De fato, é uma tarefa árdua e desaﬁadora que está se tornando cada vez mais difícil
conforme os hackers e criminosos digitais criam mecanismos avançados para burlar a segurança das
informações.
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02. QUAL É A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DE DADOS?

Nesse contexto, manter seus arquivos protegidos
é essencial em um cartório. Cada documento
precisa ser criptografado e armazenado de forma
segura. Dessa forma, os cibercriminosos não
conseguem ter acesso a esses arquivos e você
mantém a conﬁabilidade e a reputação de sua
serventia.
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03. POR QUE O BACKUP DE DADOS É FUNDAMENTAL?

Se você já foi vítima de um “acidente” no computador,
resultando em perda de trabalho, dados ou documentos
oﬁciais, sabe como é importante fazer um backup do
sistema. Dados perdidos por uma falha tecnológica podem
ser devastadores para a reputação e a credibilidade de um
cartório.
A medida preventiva mais óbvia é fazer o backup de seus
arquivos regularmente. Dependendo do ramo, os
especialistas sugerem essa prática pelo menos uma vez por
semana, se não com mais frequência. Dependendo do
movimento de um cartório, esse backup precisa ser, no
mínimo, diário.
Nesse contexto, as empresas estão usando cada vez mais
os serviços de TI, e é essencial fazer uso de um serviço de
backup que manterá seus dados seguros e protegidos.
Felizmente, o backup e a recuperação de dados nunca
foram tão simples de serem feitos como hoje.
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03. POR QUE O BACKUP DE DADOS É FUNDAMENTAL?

Para isso, você pode utilizar um disco rígido
externo ou os recursos de backup já instalados
no seu computador. No entanto, existem
soluções mais modernas, precisas, inovadoras e
seguras de fazer backup. Entre elas, está o
armazenamento na nuvem, como veremos a
seguir.
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04. QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO ARMAZENAMENTO NA NUVEM?

Em plena Sociedade da Informação, os serviços de computação em
nuvem se tornaram a opção mais adequada para armazenar arquivos
digitais. Os dados são distribuídos por servidores redundantes e
possuem proteção contra qualquer tipo de falha de hardware.
12

04. QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO ARMAZENAMENTO NA NUVEM?

Assim, o armazenamento na nuvem é a solução
de backup perfeita para cartórios. Com a
tecnologia de armazenamento em nuvem, o
backup de dados é simpliﬁcado por meio da
automação. Ainda, os servidores de nuvem
fornecem cópias instantâneas automatizadas
para garantir a segurança dos dados.
Esses arquivos são armazenados em um local
remoto e podem ser recuperados e acessados
a qualquer momento. Dessa forma, você conta
com acesso mais rápido às informações,
otimização no gerenciamento e menos
demanda por supervisão. Assim, sobra tempo
para conquistar seus objetivos de negócios.

Quaisquer que sejam as suas necessidades de
proteção de dados, os serviços em nuvem
oferecem soluções personalizadas e bastante
eﬁcientes.
Além disso, vale destacar que o uso de serviços
em nuvem é uma solução de baixo custo para
proteção de documentos. Como você sabe,
perder dados valiosos pode custar caro e a
recuperação das informações tende a ser
morosa ou mesmo impossibilitada. Para evitar
esse problema, a tecnologia de nuvem permite
que sua serventia restaure dados rapidamente
e sem despesas extras, trazendo mais
praticidade, conﬁabilidade e segurança para
seus dados.

Você encontra no mercado várias opções de
serviços, com planos mensais e anuais, que
tornam a solução mais econômica e adequada
ao seu orçamento.
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05. O QUE O ALKABACKUP TEM A OFERECER?

Como vimos, o backup de dados em nuvem,
diferentemente do convencional no local, mantém
seus arquivos armazenados em locais remotos, que
garantem sua proteção contra diferentes tipos de
desastres, como inundação, incêndio e roubo. Portanto,
no caso de tais eventos, com o Alkabackup em seu
cartório, você pode ter a garantia de proteção total de
seus dados.
Por isso, para prevenir esse cenário, o sistema
Alkabackup foi desenvolvido com as tecnologias mais
avançadas, que incluem sincronização de arquivos,
controle de versão e recuperação de dados - inclusive,
quando o cartório não estiver com a internet
funcionando. Vale ressaltar que esses recursos não
estão disponíveis em soluções tradicionais de backup.
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05. O QUE O ALKABACKUP TEM A OFERECER?

O sistema da Alkasoft atende às demandas estipuladas
pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto à formação
e manutenção de arquivo de segurança pelos serviços
de notas e de registro. De fato, ele foi desenvolvido
para atender às demandas estipuladas pela
Recomendação n. 9, de 7 de março de 2013 e pela
Recomendação n. 11, de 16 de abril de 2013, que
dispõem sobre a formação e a manutenção de arquivo
de segurança pelos responsáveis pelas serventias do
serviço extrajudicial de notas e de registro e pelo
Provimento n. 74 de 31 de julho de 2018, que dispõe
sobre padrões mínimos de tecnologia da informação
para a segurança, integridade e disponibilidade de
dados para a continuidade da atividade pelos serviços
notariais e de registro do Brasil.
O sistema trabalha diretamente na base do CART
Imóveis, sendo uma funcionalidade adicional desse.
Com o Alkabackup, todos os livros e atos praticados
pelos serviços do cartório serão armazenados com
segurança, incluindo a integridade dos seus
conteúdos.
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05. O QUE O ALKABACKUP TEM A OFERECER?

E para aumentar ainda mais a segurança, existe um sistema de
autenticação por biometria, além de usuário e senha para deﬁnir
permissões distintas para quaisquer colaboradores do cartório.
Como o volume de informações digitais está crescendo, os
cartórios enfrentam o desaﬁo de proteger esses dados contra
acesso e uso não autorizados. Além disso, o backup de dados é
uma das maneiras de ajudar a garantir que os documentos
estejam acessíveis e disponíveis quando e onde forem
necessários.
Com isso, o backup no local, que é a forma tradicional de
proteção de dados, está rapidamente se tornando obsoleto,
substituído pelo serviço baseado em nuvem, por esse ser
altamente conﬁável, eﬁciente e, ainda, econômico.

Assim, ao investir no Alkabackup, seu cartório
garante maior nível de conﬁabilidade, facilidade de
uso, segurança e tranquilidade.
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Considerações finais
A Era da Informação trouxe consigo diversas facilidades e novidades, mas, também, novas
demandas e riscos para os cartórios. Nesse contexto, garantir a segurança dos dados se torna algo
crucial para manter as operações e a credibilidade da serventia.
Para tornar isso possível, contar com uma solução que, entre outros recursos, faça armazenamento
seguro na nuvem é essencial.
E, entre as opções do mercado, o Alkabackup obtém destaque por seu ótimo custo-benefício.
Trata-se de um serviço que protege, recupera e armazena cópias atualizadas da base de dados do
cliente em um ambiente seguro.
Dessa forma, esse recurso ajudará seu cartório a se modernizar e a alcançar um patamar elevado de
segurança e conﬁabilidade no armazenamento de dados.

E então, você ﬁcou interessado em utilizar o Alkabackup em seu cartório?
Entre em contato conosco para saber mais.
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