CASO DE
SUCESSO
MICROWARE
CLIENTE:
UBS
SEGMENTO:
Tecnologia e
Telecomunicações
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Conectividade
DEMANDA:
Com o desenvolvimento de
novas tecnologias agregadas
ao negócio e com a abertura
de um novo centro de
atividades, Telcordia sentiu a
necessidade de investir em
sua infra-estrutura de rede
para suportar novas formas
de trabalhar.
SOLUÇÃO:
Microware implementa uma
rede de alto desempenho
com tecnologia Cisco para o
seu cliente. Esta solução
garante benefícios que
satisfaçam as necessidades
apresentadas pelos
Telcordia.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
- Fornecer suporte para a
tecnologia BYOD;
- Conexão estável e segura
garantindo uma transmissão
contínua de dados;
- Segurança no tráfego de
informações na rede;

Investir certo garante resultados
rápidos e satisfatórios
Fornecer a estrutura de servidores para o novo escritório
nacional.

Com a solução fornecida pela
Microware, houve uma melhoria
considerável da empresa da rede
na execução das suas atividades
Márcio Graciani
UBS’ Gerente T.I.C

Investimento certo
Saber investir de modo inteligente a fim de gerar um retorno adequado é o desafio de muitas empresas. A área de
Tecnologia da Informação e Comunicação é uma das áreas onde os investimentos podem garantir um destaque
significativo. Saber quando, como e onde investir requer das empresas uma grande dedicação e, neste momento,
contar com um parceiro de confiança e credibilidade pode significar um resultado ainda maior do que o esperado
inicialmente.

O momento
A UBS, o maior banco da Suíça e uma firma global que presta serviços financeiros a pessoas físicas, empresas e
instituições, está presente em mais de 50 países, em grandes centros comerciais e financeiros. Com sólida
reputação no mercado, criada ao longo de seus 150 anos de trabalho, a UBS está também presente no Brasil com
sede na cidade de São Paulo.
Recentemente a empresa tem investido em novas áreas de atuação no Brasil e em novas abordagens de negócios.
Com um plano baseado em duas etapas, o novo momento da UBS exigia uma reestruturação de grande porte e
com um alto investimento para gerar um serviço de qualidade e diferenciado. A primeira etapa de seu projeto
constituiu a criação e estruturação de um escritório que atendesse as demandas da empresa de modo pleno. Uma
central para as ações da UBS Brasil correspondente ao seu padrão global. A Microware Tecnologia participou
ativamente deste projeto.
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A oportunidade
Parceira da UBS em outras oportunidades, a Microware foi procurada para ajudar a empresa neste novo
momento. A Microware auxiliou a empresa a mapear as suas necessidades, traçar os métodos de ação para a
área de TIC, quais os recursos disponíveis e, assim, chegar a uma solução personalizada para o momento e
demanda da UBS. “A Microware nos auxiliou a definir a melhor solução para a nossa necessidade. Foi um
atendimento perfeito”, afirmou Márcio Graciani Gerente de TIC da UBS Brasil.

A solução
Foi fornecido a UBS 28 servidores HP ProLiant DL380 G7. O Servidor HP ProLiant DL380 G7 oferece um
desempenho superior com a consolidação melhorada em relação a geração anterior de servidores. Maior
flexibilidade, de classe empresarial uptime, recursos avançados de gerenciamento de servidores, a série mais
recente, processador e 2U densidade computacional fazem dele uma escolha ideal para o seu negócio. O servidor
HP ProLiant DL380 G7 continua a cumprir a sua história de excelência em engenharia. Combinando 2U densidade
de computação, de controle HP Insight, e a tecnologia HP Thermal Logic, o servidor é projetado para uma
variedade de implementações e aplicações em rack. Com o mais recente Intel ® Xeon ® série 5600, DIMMs DDR3
Registrada ou unbuffered, Serial Attached SCSI (SAS) e PCI Express Gen 2 tecnologia, a DL380 G7 é um servidor de
alto desempenho, ideal para empresas de todos os tipos e tamanhos.

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.

“Com a utilização da solução oferecida pela Microware houve uma
considerável melhoria no sistema da empresa e na execução de suas
atividades”, comentou Márcio Graciani. A parceria de trabalho foi
fundamental para a segunda parte do projeto da empresa que era o
de estar pronto para a volta ao mercado brasileiro o mais
rapidamente possível e com a melhor estrutura disponível. Para
tanto os prazos de entrega, a manutenção e a funcionalidade dos
serviços prestados eram fundamentais. “Todos os itens foram
entregues dentro do prazo combinado, o serviço prestado de modo
profissional e o acompanhamento têm sido excelentes. A parceria
com a Microware atendeu a todos as expectativas”, afirma o
Gerente de TIC.

E você?
O retorno obtido por sua empresa tem correspondido
aos investimentos?

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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