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DataLab e ONEbase formam aliança  
Tecnológicas formam aliança na área de “Data Privacy” 

 
Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias locais, a DataLab anuncia uma nova parceria com a ONEbase. A 
DataLab representa a Camouflage, empresa canadiana e líder na área de “Data Masking”. A ONEbase representa a Actifio, 
empresa que actua na área de “Copy Data Virtualization” e garantia de resiliência de Sistemas aplicacionais. 
 
Lisboa, 30 de Agosto de 2016 – A DataLab, e a ONEbase anunciam aliança focada na área de “Data Privacy”. 
 
Prosseguindo a sua estratégia com vista ao crescente número de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova 
parceria com a ONEbase, que compreende em primeiro lugar a área de “Data Masking (mascaramento de dados)” 
(solução para anonimização de dados pessoais, entre outros), ficando as restantes áreas – MDM e Data Quality – igualmente 
abrangidas, mas num segundo plano. 
 

De acordo com Carlos Guerreiro, Chief Operations Officer da DataLab, “A ONEbase, pelo facto de representar a Actifio, que 
é também parceiro internacional da Camouflage, é um dos parceiros com quem faz sentido ter uma abordagem 
conjunta ao mercado. As soluções que ambos representamos são complementares, e o valor que acrescentam juntas é muito 
superior aquele que cada uma oferece sozinha. Com as novas regras europeias ao nível da protecção de dados pessoais, 
torna-se obrigatória a utilização de ferramentas que disponibilizem os dados pessoais mascarados, exemplos são as 
situações de testes de aplicações ou outras em que pessoas ou entidades externas necessitam de aceder aos dados dos nossos 
clientes para cumprir com as suas tarefas, ou ainda quando simplesmente necessitamos de popular os nossos ambientes 
não produtivos, e é neste último cenário que usando as capacidades de cópia virtual da Actifio em conjunto com as 
capacidades de mascarar dados do Camouflage que obtemos o melhor resultado.” 
 
Gil Cartaxeiro, Managing Director da ONEbase, afirma que “o crescente aumento exponencial de dados exige muito mais 
esforço das equipas de IT, quer para gerir os dados de produção, quer para gerir os Backup´s e as rotinas de Backup, quer 
ainda para gerir as múltiplas cópias que a actividade normal de um centro moderno tem que providenciar, correspondendo às 
necessidades crescentes dos negócios. A par desta gestão exigente coloca-se a necessidade de garantir a resiliência global para o 
que contribui decisivamente a parceria entre a Actifio e a Camouflage. À boa gestão junta-se a capacidade de garantir a 
confidencialidade dos dados, elemento fundamental de uma informática actual.” 
 

   
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 16 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de inúmeros sistemas de limpeza de bases de dados, em 
projetos de integração de dados, na criação de projetos de CRM, entre outros. A empresa criou referências sólidas, consubstanciadas em 
projetos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab tem como missão disponibilizar às empresas 
soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, 100% customizáveis, que aumentam a qualidade da informação e 
acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
Sobre a ONEbase 
Trabalhamos atualmente com alguns dos leaders de mercado para a Monitorização activa de utilizadores das Redes (sejam eles, internos, 
externos, parceiros, clientes ou outros). Na área da resiliência e alta disponibilidade de dados, temos tecnologia baseada no novíssimo 
conceito de virtualização de dados, introduzindo uma otimização e uma redução de custos significativa no espaço necessário ao 
armazenamento necessário para cumprir as necessidades de backups,DR/BC,Dev/Test, analitics, long term protection. Temos tecnologia 
capaz de receber, armazenar e tratar milhões de eventos por segundo de forma muito eficaz reduzindo em muito os custos quando 
comparado com soluções tradicionais, indicada para os Providers de internet reterem os dados relacionados com o Netflow. Também 
ajudamos nas áreas de análise de risco das infra-estruturas de IT em todas as suas camadas, avaliando em permanência o estado da sua 
rede, indo ao encontro das normas ISO2700. 
Para mais informações visite www.ONEbase.pt  
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Carlos Guerreiro | Marketing  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos ONEbase 
Gil Cartaxeiro | Marketing 
Telefone: +351 913 645 899 
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