Solução de virtualização open source que combina uma intuitiva interface de gestão
com tecnologia de virtualização state-of-the-art.

Organização
e flexibilidade
para obter
o melhor
desempenho

O Nuxis é uma solução de virtualização com base Linux,
também disponível num bundle de hardware e software,
denominado UnitBox, e que é ideal para a maior parte das
pequenas e médias empresas.

O ambiente de virtualização é gerido através de uma interface
intuitiva, disponível via web, que também permite a
configuração e gestão integrada dos diversos serviços de TI
disponibilizados nas máquinas virtuais pré-instaladas.

Plataforma

Suporte de Virtualização

Gestão centralizada, numa interface web, de máquinas físicas e
máquinas virtuais (VM)

XEN paravirtualized e fullyvirtualized (com suporte HVM)

Gestão de redes virtuais
Gestão de armazenamento/storage
Gestão de imagens de instalação
Monitorização e gráficos de estatísticas

KVM
Possibilidade de suporte a outros sistemas de virtualização:
OpenVZ, VMWare, Virtualbox
Implementação baseada no libvirt: biblioteca de suporte
aos diferentes sistemas de virtualização

Datacenter Virtual
Suporte a importação/exportação de e para outros sistemas
de virtualização usando o formato OVF
Controlo de acessos
Alta Disponibilidade
www.nuxis.com

Soluções Virtuais Pré-instaladas

Serviços de Cloud*

eurotux Firewall

eurotux VoIP Server

eurotux eBackup - Backup off-site das configurações e da
base de dados do ERP Primavera. Mediante upgrade ao
serviço é possível efectuar o backup dos restantes dados e
conteúdos.

File Server e Print Server

eurotux eMail Exchange - Filtragem externa de email

eurotux Mail Server

ERP Primavera (aquisição opcional)

* válidos enquanto estiver activo o serviço de suporte e manutenção

BRONZE

SILVER

GOLD

Nº de Incidentes por Ano

6

9

12

Manutenção do Software

Sim

Sim

Sim

via Web

via Web + Telefone 8x5

via Web + Telefone 24x7

20 mailboxes

30 mailboxes

40 mailboxes

Configurações +

Configurações +

Configurações +

10GB p/ BD ERP

15GB p/ BD ERP

20GB p/ BD ERP

Níveis de Serviço

Acesso ao Suporte
eurotux eMail Exchange
eurotux eBackup

É possível adquirir serviços de suporte, manutenção e cloud para o software de virtualização Nuxis com a duração mínima de um ano,
até um máximo de três. Em alternativa os serviços podem ser fornecidos em regime de subscrição por um período mínimo de 3 anos.
Os valores apresentados são independentes do número de servidores.

BRONZE

GOLD

SILVER

Aquisição c/ 1 Ano Serviço

2500 €

Aquisição c/ 1 Ano Serviço

2900 €

Aquisição c/ 1 Ano Serviço

3300 €

Aquisição c/ 2 Anos Serviço

2800 €

Aquisição c/ 2 Anos Serviço

3700 €

Aquisição c/ 2 Anos Serviço

4700 €

Aquisição c/ 3 Anos Serviço

3200 €

Aquisição c/ 3 Anos Serviço

4400 €

Aquisição c/ 3 Anos Serviço

5900 €

Ano Adicional de Serviço

1000 €

Ano Adicional de Serviço

1650 €

Subscrição Anual

1700 €

Subscrição Anual

2300 €

Ano Adicional de Serviço

500 €

Subscrição Anual

1200 €

Aquisição Pack 5 incidentes

250,00 €

Aquisição Pack 5 incidentes

375,00 €

Aquisição Pack 5 incidentes

500,00 €

eurotux eBackup 20GB/Ano

240,00 €

eurotux eBackup 20GB/Ano

240,00 €

eurotux eBackup 20GB/Ano

240,00 €

eurotux eBackup + 10GB/Ano 100,00 €

eurotux eBackup + 10GB/Ano 100,00 €

eurotux eBackup + 10GB/Ano 100,00 €

eurotux eMail Exchange
+ 10 caixas/Ano

eurotux eMail Exchange
+ 10 caixas/Ano

eurotux eMail Exchange
+ 10 caixas/Ano

100,00 €

100,00 €

IVA não incluído

Solução Open-Source
A solução Nuxis está disponível em formato Open Source, não
incluindo soluções virtuais pré-instaladas e serviços de suporte,
manutenção e cloud.

Rua Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27
4715-340 Braga - Portugal
Tel. +351 253 680 300 - www.eurotux.com

Avenida 24 de Julho, n.º 2041, 1º andar
Maputo - Moçambique
Tel. +258 21 420 687 - www.eurotux.co.mz

100,00 €

