Vivo Cloud

Conheça o Vivo Cloud
Soluções avançadas com as melhores tecnologias
do mercado para aprimorar seus negócios.

Sua empresa precisa de Cloud
Recursos de computação, armazenamento, redes, segurança, banco de dados e backup.
Cloud com a Vivo é tudo isso e muito mais.

Segurança

Flexibilidade

Escalabilidade

Soluções com criptografia de dados
e ferramentas para controlar acessos em
ambientes controlados.

Autonomia através do painel de
controle para administrar o ambiente
de forma simplificada e controlar
os recursos contratados.

Aumente ou diminua sua
estrutura de TI, de acordo
com a demanda.

Agilidade

Controle

Ative novos recursos em minutos para
entregar soluções de forma ágil e acompanhar
o crescimento dos negócios.

Monitore e gerencie os recursos contratados
para otimizar a infraestrutura e reduzir custos
operacionais desnecessários.

E por que escolher o Vivo Cloud?
Conheça 4 motivos!

1.

Certificações

2.

Valores em Real

3.

Atendimento

4.

Variedade de Produtos

Somos o único Data Center comercial com certificação Tier III Operations
na América Latina. Contribuímos com a sustentabilidade na operação do Data
Center com o menor impacto ambiental e eficiência energética alcançando
o nível de 1.46 na escala global.

Todos os valores de pacotes e serviços do Vivo Cloud são em Real (R$). Deste
jeito, você economiza e não passa apuros por conta de variações cambiais.

Oferecemos um canal exclusivo, disponível 24h, 7 dias por semana e sempre
que qualquer dúvida surgir. Todo o atendimento e suporte são feitos em
português.

Das soluções simples às mais complexas, temos produtos para todas as
necessidades corporativas que você precisar, dos pacotes fixos aos serviços
elásticos ou sob demanda.

Conheça os Produtos
Vivo Cloud
Clique nos botões e confira detalhes de todos os produtos Vivo Cloud.

Vivo Cloud
Backup
Saiba mais

Vivo Open
Cloud
Vivo Cloud
Server
Saiba mais

Vivo Cloud Plus

Facilidade e rapidez
para compartilhar e
armazenar arquivos
corporativos online.

Saiba mais

Saiba mais

Solução de cloud privada com
infraestrutura dedicada.

Solução avançada e flexível com recursos de computação,
armazenamento, rede e banco de dados na nuvem.

Hospede sites, lojas online,
banco de dados e migre suas
aplicações para a nuvem.

Vivo Cloud Data
Center
Saiba mais

Mais inovação tecnológica para aprimorar
seus negócios.

Próx.

Vivo Cloud Backup
Serviço de armazenamento com recursos de sincronização,
compartilhamento e colaboração de arquivos.

O que aconteceria, se você perdesse todos os dados da sua empresa?

• Roubo;
• Perda;
• Invasão;

• Incêndio;
• Avaria;
• Enchente

As ameaças estão por todos os lados.
Não arrisque a segurança de uma vida
toda de trabalho.

Acessível no computador, na web e no celular. Com
• Acesso Remoto;
• Armazenamento;
• Histórico Colaborativo;
• Segurança;

Para seus arquivos mais importantes ficarem organizados na nuvem de forma segura, sem falhas de privacidade e
perda de informações.

Quer saber mais? Fale com um especialista Canal Premium!
(11) 3074-5242

Voltar

Vivo Cloud Plus
O Vivo Cloud Plus é um servidor online, que permite transferir dados e
aplicações armazenados em seu computador para servidores virtualizados.

Armazenamento em nuvem evita custos com servidores físicos, infraestrutura e equipe para manutenção.
Oferecendo aos seus negócios:
Escalabilidade e Disponibilidade
Controle e dimensione os recursos de seus servidores, de acordo com a
necessidade. Tenha aplicações implementadas rapidamente e alta disponibilidade de recursos para as demandas.

Serviços de Infraestrutura
Servidores no Data Center Vivo para reduzir custos com energia, manutenção e imobilização dos ativos de TI. Nosso Data Center tem certificação
TIER III em Design, Facilities e Operation.

Qualidade e Segurança
Gerenciamento Vivo para redução do tempo de reparos e ganho de agilidade em ampliações, já que não tem necessidade de buscar fornecedores
de hardware.

Mobilidade e Tarifação
Acesse seu ambiente em qualquer lugar, através de uma rede segura.
Tenha a possibilidade de tarifação sob demanda para pagar apenas o que
for utilizado.

Quer saber mais? Fale com um especialista Canal Premium!
(11) 3074-5242

Voltar

Vivo Open Cloud
Vivo Open Cloud é projetado para simplificar, tornar escalável
e sob demanda o desenvolvimento de aplicações.

Uma combinação de CPUs, memória, imagens e armazenamento (Elastic Volume Service), que fornece
capacidade de computação redimensionável para sua empresa.

Elasticidade
Reduza e aumente o consumo de recursos,
de acordo com a demanda do seu negócio.

Agilidade
Rápido provisionamento de recursos, aumentando a eficiência da sua empresa.

Diminua para minutos o tempo necessário para obter e inicializar
novos servidores, permitindo escalar rapidamente, para cima e
para baixo, conforme sua necessidade.

Gerenciamento Online
Plataforma de gestão simples e intuitiva, que
pode ser acessada a qualquer hora, através de
qualquer dispositivo conectado à internet.

Quer saber mais? Fale com um especialista Canal Premium!
(11) 3074-5242

Pagamento sob Demanda
Pague somente o que utilizar, em Reais, e com
impostos já inclusos. Instâncias com pagamento
por minutos.

Infraestrutura de Ponta
Aplicações hospedadas no Data Center Vivo,
com total segurança e alta disponibilidade.

Voltar

Vivo Cloud Server
As aplicações da sua empresa hospedadas em um ambiente
seguro e de alta disponibilidade.

Servidor virtual utilizado como modelo de serviço, no qual os mesmos arquivos, dados e aplicações armazenados em seu computador ou notebook são transferidos para servidores virtualizados e acessíveis, via
internet, de qualquer dispositivo. É mais facilidade para seus negócios, pois com um Servidor Cloud não é necessário investir tempo e dinheiro em servidores físicos, infraestrutura e equipe para a manutenção. E ainda oferece
as vantagens de:

1. Pagar somente o que usar
Valor em real e com impostos já inclusos.

4. Alta Disponibilidade
Garantia contratual de 99,95%.

2. Transferência Ilimitada
Banda de 300 Mb/s e sem
cobrança de tráfego.

5. Suporte 24x7
Atendimento em central exclusiva.

3. Portal de Autosserviço
Gerenciamento simples e de qualquer lugar.

6. IP Público
Incluso nos pacotes e sem
custo adicional.

Voltar
Quer saber mais? Fale com um especialista Canal Premium!
(11) 3074-5242

Vivo Cloud Data Center
Recursos avançados para hospedar aplicações
corporativas e soluções de web.

Uma solução pré-configurada com recursos essenciais de um Data Center virtual e tecnologia VMware para
que você se preocupe apenas com os negócios. O Vivo Cloud Data Center também oferece:
Portal de Autosserviço
Portal vCloud Director para gerenciar todos os componentes e recursos de forma simples e intuitiva.

Ferramentas de Segurança
Crie regras e políticas de segurança para proteger seu
ambiente através de um firewall virtual.

VPN IPsec
Conexão entre o ambiente local e o Cloud Data Center
para garantir acessibilidade segura por meio do serviço
de VPN IPSec integrado à plataforma de autosserviço.

Sistemas Operacionais
Catálogos com as imagens dos sistemas operacionais
mais populares: CentOS, Red Hat Enterprise, Linux e
Windows. Gerencie o próprio catálogo de sistemas operacionais e modelos de máquinas e redes virtuais.

Quer saber mais? Fale com um especialista Canal Premium!
(11) 3074-5242

Balanceamento de Carga
Para permitir que sua empresa tenha
alta disponibilidade.

Voltar

Aproveite e conheça
também o MSS
O Managed Security Services (MSS) Avançado é uma solução de segurança para pequenas e médias empresas
(PMEs), filiais e prefeituras, que é capaz de filtrar todo o tráfego entre a rede da empresa/instituição e a internet.
Além de proteger contra as principais ameaças online, ele possibilita a troca de informações de forma segura com
filiais e terceiros por meio de canais criptografados.
Controla a navegação web, impedindo acesso a sites maliciosos; eleva o rendimento dos computadores ao identificar e bloquear vírus na rede e aumenta a qualidade da internet, uma vez que disponibiliza mais banda para sites
e aplicações importantes para aumentar o desempenho.

Confira mais soluções da Vivo para empresas:
(11) 3074-5242 | atendimento@canalpremium.com.br

Canal Premium
(11) 3074-5242| atendimento@canalpremium.com.br

