CASO DE
SUCESSO
MICROWARE
CLIENT:
Micros Fidelio
SEGMENT:
Hospital
BUSINESS AREA:
Datacenter
REQUEST:
A Micros Fidelio possuía a
demanda de um servidor
alocado em seu escritório no
Rio de Janeiro que
disponibilizasse as
aplicações a seus locais a
qualquer momento, com alta
velocidade de resposta, com
segurança e estabilidade no
fluxo de dados.
SOLUTION:
A Microware forneceu a
empresa uma solução de
servidores HP ML350 G6649170, fonte de
estabilidade confiável e
adaptável à sua empresa.

Alta Performance na
Distribuição de Aplicações
Ação Microware: Processar com maior eficiência a entrega dos
aplicativos críticos

Oportunidade é estar preparado no momento certo
atual mundo globalizado um instante pode significar muito. Uma oportunidade pode surgir ou desparecer em
momentos e, por isso, é importante que as empresas estejam prontas para elas. Aproveitar uma porta aberta
estando devidamente preparado para ela pode ser o diferencial para o sucesso de seu negócio.
A empresa americana Micros Fidelio, líder mundial no desenvolvimento de aplicações para a indústria da
hospitalidade, com mais de 310.000 instalações no mundo, atua no Brasil desde o ano de 2000 com sede na
cidade de São Paulo. A empresa, devido a seu alto desempenho e qualidade de serviços, rapidamente se
tornou a principal fornecedora de softwares ERP, Sistemas para gestão da hospedagem, gestão de vendas e
reservas para operações de qualquer tamanho e complexidade, voltado para o seguimento hoteleiro, de
restaurantes e locais de evento, tendo como clientes os maiores hotéis e cadeias de restaurantes do Brasil.
A Micros Fidelio concentrou seus esforços e investimentos na cidade de São Paulo, consolidando sua marca e
alcance de mercado, aguardando um momento oportuno para investimentos e expansões. Aproveitando a
eleição do Brasil como sede para importantes eventos mundiais, como os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo,
Rio+20, dentre outros, a empresa expandiu o seu alcance no território brasileiro. A primeira expansão ocorreu
com a inauguração de um novo núcleo administrativo na cidade do Rio de Janeiro
.
Parceira Microware há anos, com um histórico de ações e realizações bem sucedidas, a Micros Fidelio
procurou a Microware para também trabalhar juntos neste novo momento da empresa. Diante da
necessidade da empresa, a Microware Tecnologia era a única empresa capaz de atendê-la satisfatoriamente,
segundo informou o gerente da Micros Fidelio Rio, Bernardo Pires.
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Distribuição Eficaz de Aplicações
A Micros Fidelio possuía a demanda de um servidor alocado em seu escritório no Rio de Janeiro que
disponibilizasse as aplicações a seus locais a qualquer momento, com alta velocidade de resposta, com
segurança e estabilidade no fluxo de dados. A Microware forneceu a empresa uma solução de servidores HP
ML350 G6-649170, fonte de estabilidade confiável e adaptável à sua empresa.
Dotado da melhor arquitetura de sistema up-to-date com espaço para crescer. Fornece alimentação
redundante, ventiladores, memória e opções de disco auxiliar, que garante que o servidor HP ProLiant ML350
G6 continua a apoiar o seu negócio no caso de energia do sistema, memória, térmica, ou erro de disco.
Capacidade de atualização para o processador 2, até 192GB DDR3 Registrada ou 48GB DDR3 sistema de
memória unbuffered, 16 SFF e 8 LFF HDD para as necessidades do amanhã. SCSI Serial (SAS) e Serial ATA (SATA)
RAID hot plug é padrão na HP ProLiant ML350 G6, tornando o armazenamento mais confiável, versátil e
acessível do que nunca. Possuidor de um excelente desempenho de classe empresarial a um preço acessível, o
HP ML350 permite maximizar a Intel, o mais avançado processador com tecnologia de ponta QPI e aplicações
multi-threaded para execução mais rápida. A DDR3 oferece alto desempenho com rendimento otimizado com
espelhamento, intercalado. Integrando dual Gigabit Ethernet fornece throughput da rede e redundância além
de do advanced RAID 0/1/10/5/6 que acrescenta proteção com alta disponibilidade para o desempenho do
disco rígido com eficiência.
O HP ProLiant ML350 G6 é o melhor servidor Torre DP em termos de desempenho/preço que oferece
excelência com desempenho, expansabilidade e disponibilidade. Já vêm equipado com 2 fontes de 750w e um
processador QuadCore Intel Xeon E5620. A HP é líder mundial em servidores de alto desempenho e soluções
em economia de energia e recursos, pela qualidade superior de seus equipamentos. A linha de servidores HP
ML350 é ideal para uma rede versátil e confiável, voltada para expansão de negócios e grupos de trabalhos
dedicados.

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.

Atualmente a empresa objetiva continuar com suas expansões para o
sul do país, buscando posição junto aos principais centros de turismo
do Brasil. A Micros Fidelio compreende a importância defornecedores
e colaboradores que atendam a demanda da empresa e apresentem
soluções práticas e eficientes. “Entre várias empresas, a Microware foi
a que melhor nos atendeu e forneceu o serviço sem problemas,
dentro do prazo e com maior qualidade”, disse Bernardo Pires.

E você?
Que nível de eficiência seu Datacenter distribui os
aplicativos críticos?
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 +55 (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel +55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900
Tel +55 (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

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.
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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