
Software WD SmartWare™

Um software de backup que  
você vai usar com certeza.

Cinco motivos que você vai amar: 

1. É fácil
 
Fazer o backup de dados pode dar trabalho, mas estamos  
falando das fotos de família, seus filmes, sua música – sua vida  
digital – e é importante proteger tudo isso. Então fizemos esse  
software super fácil, porque queremos mesmo que você o use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Um lugar seguro para uma vida tranquila
 
Veja o conteúdo exibido em categorias fáceis de entender, como filmes 
e fotos. Veja o andamento do backup enquanto ele acontece, com 
barras de cores instantâneas com feedbacks. Agora você pode ter 
toda a certeza de que suas coisas estão bem guardadas. 

•	 Uma interface visual exclusiva lhe permite ver a unidade 
conectada ao seu computador.

•	 O WD SmartWare verificará seu computador automaticamente 
para encontrar seus arquivos pessoais, inclusive o e-mail.

•	 Os indicadores de categoria de conteúdo mostram quanta 
informação foi guardada em cada categoria. Você pode até 
passar o mouse em cima de uma categoria para ver a contagem 
de um arquivo. 
 
 
 
 

3. Está sempre funcionando 
 
O WD SmartWare funciona no plano de fundo para fazer o backup dos 
seus arquivos o tempo todo. Sempre que fizer uma alteração ou salvar 
um arquivo, criar novos arquivos, acrescentar novas fotos, filmes ou 
músicas, o WD SmartWare fará o backup deles instantaneamente. 
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Nesse visor do seu backup, as barras de cores 
mudam para mostrar o andamento da tarefa.
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4. Você pode recuperar arquivos perdidos sem 
qualquer esforço 
 
Se você apagar um arquivo importante sem querer ou se precisar  
de uma versão anterior de um arquivo, você pode encontrá-lo  
e recuperá-lo em questão de segundos, com essa interface muito 
prática. 

•	 Recupere arquivos e pastas por categorias – fotos, música, vídeo, 
por exemplo.

•	 Encontre um arquivo perdido com a função de pesquisa.
•	 Volte no tempo para recuperar uma versão mais antiga de um 

arquivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Você está no controle 
 
Você pode instalar o WD SmartWare completo, pode selecionar 
apenas os componentes que precisa ou até pode escolher não usar 
o software. O WD SmartWare é um centro de controle para a sua 
unidade. Com ele você consegue: 

•	 Personalizar seu backup
•	 Habilitar a proteção por senha e a criptografia de hardware para 

proteger sua unidade
•	 Executar diagnósticos
•	 Gerenciar as configurações de energia, e muito mais...
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Produtos com o software WD SmartWare:

HDs para desktops HDs portáteis


