CASO DE
SUCESSO
MICROWARE
CLIENTE:
Multiterminais
SEGMENTO:
Porto marítimo privado.

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Datacenter.
DEMANDA:
A Multiterminais procurou a
Microware para otimizar sua
infraestrutura de Datacenter e
para que a mesma fosse capaz
de corresponder ao momento
de expansão de suas funções.

SOLUÇÃO:
A Microware implantou na
Multiterminais uma nova
solução em infraestrutura de
Datacenter utilizando
equipamentos HP Blade System
C7000 e HP StorageWorks
P4000 G2 SAN.

Inovar para Expandir
Garantir infraestrutura de T.I.C. adequada e eficiente para
acompanhar o momento de expansão de sua empresa.

Porta Para o Mundo
O momento de crescimento econômico e de ascensão política do Brasil tem assegurado sua influência no cenário mundial.
Eleito como sede para os jogos olímpicos e da Copa do Mundo, o país se prepara para recepcionar um número ainda maior
de turistas do que regularmente recebe. Para melhorar a recepção dos visitantes, importantes obras de infraestrutura estão
sendo realizadas. Uma das maiores obras é a revitalização do porto do Rio de Janeiro e a ampliação de suas instalações.
Os portos do Rio de Janeiro são uma porta do Brasil para o mundo. Na última década eles movimentaram mais de US$ 280
bilhões entre importações e exportações. São mais de 95 milhões de toneladas de produtos que passam pelos portos
brasileiros anualmente. Isso corresponde a 85% do fluxo de exportação nacional.

Ultrapassando Limites
A Multiterminais, responsável pelo porto marítimo privado da cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores portos do Brasil
e da América Latina, administra também os portos secos de Resende, no Rio de Janeiro, e o de Juíz de Fora. A empresa é
inclusive a maior exportadora nacional de veículos, se tornando referência nesta área.
Sempre preocupada com a excelência no atendimento, a empresa se posiciona de maneira inovadora empregando
recursos tecnológicos x serviços, um exemplo disto, é a utilização da internet como ferramenta nas operações de
“tracking and tracing” de carga.
O atual momento da Multiterminais, impulsionado pelo aquecimento do mercado brasileiro, é o de expansão. Obras para
ampliação de seus portos, novas infraestruturas de integração com os portos secos e ampliação da área de atuação nos
estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, comprovam o pioneirismo da empresa e aproveita o momento
propício para investimentos.

Expandir Para Conquistar
A Multiterminais procurou a Microware para otimizar sua infraestrutura de Datacenter e para que a mesma fosse capaz
de corresponder ao momento de expansão de suas funções. Com o crescimento da área comercial dos portos, houve
um aumento do fluxo de informações interno e, consequentemente, uma maior demanda por potência e velocidade de
servidores, compartilhamento de dados e segurança de armazenamento.
A Microware implantou na Multiterminais uma nova solução em infraestrutura de Datacenter utilizando equipamentos
HP Blade System C7000 e HP StorageWorks P4000 G2 SAN.
O HP BladeSystem é uma solução que consolida energia, resfriamento, gerenciamento, conectividade, redundância e
segurança em um sistema modular auto-ajustável com inteligência incorporada. O BladeSystem pode ser preenchido
com uma variedade de componentes modulares para construir soluções para qualquer negócio.
O design único do HP BladeSystem c-Class ajuda a reduzir custos e complexidade enquanto entrega serviços de TI
melhores e mais eficazes aos consumidores e usuários finais.
As soluções HP StorageWorks P4000 G2 SAN (P4000 SANs) entregam funcionalidade empresarial que melhora
ambientes virtuais, simplificam o gerenciamento e reduzem os custos. Fácil de instalar, escalar e manter, as P4000 SANs
ajudam a manter disponíveis dados cruciais do negócio. Com níveis de proteção de dados exclusivos e inovadores em
toda a rede SAN. Em comparação ao modelo tradicional as P4000 SANs reduzem a vulnerabilidade sem aumentar os
custos.
A solução também assegurava maior viabilidade financeira, sendo responsável pela redução do espaço físico, economia
de energia, promovido pelo seu designer específico e poupando à empresa o aluguel de datacenter.
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SOBRE A
MICROWARE
A Microware tem a missão de oferecer
soluções em tecnologia de informação
para negócios e organizações de forma
criativa, objetiva, segura e adequada.
Somos especialistas em apoiar
empresas no desenvolvimento e
implantação de projetos na área de
T.I.C.
Buscamos ser o melhor arquiteto de
tecnologia, aplicando-a de forma
inteligente e de acordo com as suas
necessidades. Desta forma ajudamos
você a focar nas suas prioridades, e
contribuímos com a expansão, com o
aumento da produtividade e com a
redução de custos e riscos da sua
empresa.
Atuamos nas áreas de Datacenter,
Conectividade, Workplace, Imagem e
Impressão e Serviços Profissionais.
Temos uma das mais bem treinadas
equipes do Brasil, capacitada a
identificar necessidades e alinhar
investimentos com os objetivos do
negócio. Nosso trabalho conta com
fortes parcerias desenvolvidas com os
maiores fornecedores de soluções de
T.I.C.
Fundada em 1984, a Microware
encontra-se presente no Rio de Janeiro
e em São Paulo com escritórios
comerciais, centros de serviços e
centros de distribuição próprios,
atendendo a todo o território nacional.
Fazemos parte de redes globais de
provedores de soluções de T.I.C., e
através delas ajudamos nossos clientes
em sua expansão internacional.
Operamos sob um sistema de
qualidade total certificado pela ISO
9001, sendo nossos processos
auditados regularmente, reforçando
assim a confiabilidade dos projetos e
serviços oferecidos.

Expansão Certeira
De acordo com Geraldo Nunes, Administrador de Rede da Multiterminais: “A
Microware implementou a solução de modo rápido, prático, seguro e sem
alterar a rotina de funcionamento da empresa se adequando de modo pleno ao
nosso momento de expansão.” Ainda segundo ele, a Multiterminais necessitava
de uma solução que fornecesse recursos que não ficassem obsoletos
rapidamente e, por isso, a escabilidade foi fundamental. Os recursos da Blade
System asseguram que a medida que a demanda da empresa aumenta, a
solução pode sofrer, caso necessário, upgrades equivalentes. Com a solução
Blade System, os servidores da empresa foram capazes de virtualizar parte das
aplicações utilizadas deixando espaço para links exclusivos destinados aos
serviços essenciais, como o SAP.. “Essa mudança assegurou um incremento de
40% na velocidade de operação da Multiterminais.” finaliza o Administrador.

E você?
Sua infraestrutura de T.I.C. está pronta para acompanhar o ritmo de
crescimento do seu negócio?

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Contato:
RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183
Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900
Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

Estamos comprometidos com a
construção de uma relação de longo
prazo, adicionando valor para sua
empresa e para o seu trabalho. Somos
especializados no atendimento a
clientes que exigem qualidade, rapidez
e tratamento diferenciado.
Obrigado pela confiança e preferência
na Microware.
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