Cloud Computing
Os serviços de TI são fundamentais para a produtividade das organizações.
A agilidade, flexibilidade e o desempenho são fundamentais para responder aos
desafios que nos são colocados com crescente exigência. A oferta de Cloud é
acessível e adaptável às suas necessidades.

O que é?
A adopção de Infra-estruturas, Plataformas ou Aplicações baseadas na Cloud é uma tendência massificada
e tipicamente alinhada com os benefícios de flexibilidade, elasticidade, controlo de custos e diminuição
de tempos de activação de serviços. De acordo com a NIST ,“Cloud Computing é um modelo para
disponibilizar acesso conveniente e a pedido a um conjunto de recursos de computação configuráveis (p.
ex. redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente aprovisionados
e libertos com um esforço mínimo de gestão ou de interacção por parte do fornecedor de serviços”.

Benefícios para as empresas
Flexibilidade - apenas paga o que realmente utiliza
Segurança - medidas baseadas na confidencialidade, integridade e disponibilidade
Redução de custos - aumento da previsibilidade e maior controlo dos gastos
Escalabilidade em tempo real - solução acompanha o crescimento do negócio
Fiabilidade - redundância do sistema para evitar qualquer falha ou interrupção no serviço
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Cloud Computing
Modelos de implementação

Referências

Cloud Privada: a infra-estrutura é operada por uma única
organização, alojada internamente ou externamente, e gerida por
recursos internos ou externos.

A CaixaTec, do grupo CGD (com os partais imobiliários), a Alert com
serviços críticos de saúde, o grupo Impresa com as plataformas de
Media / Publishing / Classificados (Expresso, Visão, AutoSport, BPI
Expresso Imobiliátio, etc.), a Ecopilhas ou a CardMobili são apenas
alguns clientes que beneficiam das vantagens da infra-estrutura da
Eurotux, cimentados pelos serviços profissionais de gestão de
serviços em regime total. Durante 24 horas por dia, 7 dias por
semana, preocupamo-nos... para que não se preocupe.

Cloud Comunitária: a infra-estrutura é partilhada por várias
organizações e suporta comunidades específicas com necessidades
semelhantes;
Cloud Pública: infra-estruturas abertas ao público e disponíveis
imediatamente para utilização;
Cloud Híbrida: conjunção de várias clouds, integradas com alguma
tecnologia de portabilidade de dados;
A Eurotux tem experiência nestes modelos, de acordo com a
necessidade específica de cada cliente. Criamos a sua infra-estrutura
privada à qual associamos os nossos serviços de manutenção de
operacionalidade; disponibilizamos serviços na nossa infra-estrutura
transferindo para a nossa responsabilidade as preocupaçoes de
segurança, desempenho e fiabilidade, e integramos serviços com
outras infra-estruturas externas, tipicamente orientados para uma
cobertura geográfica adequada ao seu negócio.

Testemunhos
Estamos a sentir uma gestão mais eficaz e
dinâmica dos recursos, maior disponibilidade,
facilidade na criação de disaster recovery e
menor consumo energético
António Couto e Vale,
Chefe da Divisão de Planeamento, Desenvolvimento e Manutenção
Informática e dos Sistemas e Estruturas de Comunicação da Câmara
Municipal de Maia.

Normalmente procuramos que os nossos
fornecedores não sejam apenas um prestador
de serviços mas um parceiro de negócios. A
Eurotux aceitou esse desafio e contribuiu de
forma vital para atingirmos os nossos
objetivos. Destacamos o profissionalismo e o
sentido de responsabilidade da equipa da
Eurotux
Marcelo Leite,

Trabalhamos em conjunto há mais de 5 anos
com garantia comprovada de um crescimento
e escalabilidade sustentada. Somos um cliente
satisfeito
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