HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE MISSÃO CRÍTICA:
CONTE COM A MATRIX PARA APOIAR SUA
ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PRINCIPAIS VANTAGENS DE TERCEIRIZAR SUA
INFRAESTRUTURA DE TIC COM A MATRIX:

Segurança, Robustez e
Tolerância a Falhas

Simplifique sua Infraestrutura de TIC,
e Foque no seu Core Business

Ambientes de Data Center contam com a mais alta segurança
física, sistemas redundantes de alimentação e geração de
energia elétrica, refrigeração de alta precisão, e canais de
telecomunicações de alta capacidade, através de circuitos
conectados à múltiplas operadoras.

Conte com os especialistas da Matrix para realizar
as tarefas de manutenção rotineira de sua infraestrutura,
liberando sua equipe interna para pensar e executar projetos
que tenham impacto direto no seu negócio.

Melhore seu Fluxo de Caixa

Escalabilidade Instantânea

Minimize investimentos em infraestrutura de TIC através
da contratação de serviços gerenciados de hospedagem,
substituindo Capex por Opex.

Possibilidade de upgrade imediato de processamento,
armazenamento e transmissão de dados, garantem a robustez
necessária para lidar com variações de demanda de usuários,
inerentes a sua estratégia de transformação digital.

CONFIRA OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDOS
PELA MATRIX E DESCUBRA QUAL SOLUÇÃO ATENDE
MELHOR ÀS SUAS NECESSIDADES:
COLOCATION - SOLUÇÕES FLEXÍVEIS, PERSONALIZÁVEIS E ECONÔMICAS
Para terceirização de sua infraestrutura predial e banda de acesso à internet:
Oferecemos racks e cages em formato ¼, ½ e full rack, para médias e grandes empresas.

ENTERPRISE HOSTING - HOSPEDAGEM DE AMBIENTES HÍBRIDOS
Para terceirização de ativos de software, servidores, armazenamento, equipamentos de rede e segurança.
Permite a utilização de equipamentos dedicados e compartilhados, interconexão com redes e nuvens de
terceiros. Opção de gerenciamento da Matrix para todo o ambiente.

CLOUD COMPUTING – A MAIOR E MELHOR COMBINAÇÃO DE CLOUDS
Livre-se dos limites impostos por equipamentos físicos. Através da utilização de clouds públicas, privadas ou
hibridas, garantimos um ambiente com escalabilidade imediata, gestão, monitoramento e segurança.

SERVIÇOS GERENCIADOS – ESPECIALISTAS SOB-DEMANDA
Conte com nossa equipe de especialistas certificados para garantir o mais alto grau de sofisticação e
segurança para hospedagem de sistemas de missão crítica, em regime de operação 24x7x365.

TELEMETRIA - MONITORAMENTO EM TEMPO REAL
Telemetria Matrix : Acompanhe em tempo real os indicadores-chave do seu negócio, através de dashboards
feitos sob medida.

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS:
Tel.: (11) 3323-2300

E-mail: comercial@matrix.net.br

Site: matrix.com.br

