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www.UnleashingIT.com. 

Intel, o logotipo da Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas 
comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

© 2015 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos 
reservados. Cisco, o logotipo da Cisco, Cisco Unified 
Computing System, Cisco UCS e Cisco Nexus são marcas 
comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas 
nos EUA e em outros países. Para obter uma lista das 
marcas comerciais da Cisco, acesse:  
www.cisco.com/go/trademarks. As marcas de terceiros 
citadas pertencem a seus respectivos detentores. O uso 
do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade 
entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1501)

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕESUMA TRÍADE 
INVENCÍVEL 
Eficiência operacional e redução de custos. 
Ideias comerciais impulsionadas por dados. 
Agilidade empresarial e diferenciação do 
mercado. As empresas de todos os setores 
buscam esses ganhos, que não podem ser 
obtidos com uma infraestrutura fragmentada e 
em silos.  

É óbvio que a integração tecnológica não ocorre 
da noite para o dia. São necessários anos de 
trabalho em equipe e o apoio do departamento 
de engenharia, acompanhados por décadas de 
experiência, pesquisas e desenvolvimento, para 
alcançar um impacto amplo e duradouro.

Esta edição especial do Unleashing IT destaca os 
frutos desses trabalhos, exibindo o alinhamento 
inédito das tecnologias Microsoft, Cisco e Intel. 
Nas páginas a seguir, você lerá sobre o avanço 
e o valor exclusivo das soluções integradas, 
ambientes de nuvem de spanning (página 3), data 
centers (página 4) e ferramentas de gerenciamento 
(página 10). Você também descobrirá o que têm a 
dizer as empresas que estão fazendo uso dessas 
tecnologias convergidas, como o King County 
(página 12), Provincia Net (página 14), e Swinburne 
University (página 11).

Com a Microsoft, Cisco e Intel, temos uma 
tríade composta por inovadores e líderes 
que reconhecem o valor da integração, da 
virtualização e do gerenciamento unificado. Uma 
tríade que continua a trabalhar nos bastidores 
para reduzir a complexidade e aumentar os 
recursos das soluções empresariais. 

Para obter mais informações, siga os links 
internos ou entre em contato com a Cisco pelo 
telefone 1-800-553-6387 e selecione a opção 1 
para falar com um Representante da Cisco. Seus 
comentários sobre os artigos dessa publicação 
serão muito bem-vindos, faça-os no site www.
UnleashingIT.com.

Atenciosamente,

Jim McHugh 
Vice-presidente 
Cisco Systems, Inc.

Shannon Poulin 
Vice-presidente 
Intel Corporation
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LER O ARTIGO
Em um white paper recente do ESG, o analista 
Mark Bowker descreve as melhores práticas da 
nuvem privada.

Para acessá-lo, visite a central de recursos 
em UnleashingIT.com.

disponibiliza um único sistema operacional e ferramentas de 
gerenciamento unificado que operam em três ambientes: máquinas 
virtuais, nuvens privadas gerenciadas no local e nuvens públicas 
gerenciadas externamente.

"Um modelo híbrido que mistura recursos da nuvem privada e 
pública é uma solução inevitável para a maioria das empresas, e 
é neste ponto que a Cisco e a Microsoft se sobressaem. Outros 
provedores usam ferramentas completamente diferentes para as 
nuvens públicas e privadas, então não há consistência ou meio 
para executar um ambiente híbrido. Com a Cisco e a Microsoft, 
temos o mesmo gerenciamento e as mesmas ferramentas 
de provisionamento para as nuvens públicas e privadas, o 
que dá maior visibilidade e controle, além de consistência e 
flexibilidade".

Com uma solução de nuvem fortemente integrada, que 
proporciona a padronização desde os sistemas operacionais 
e das ferramentas de gerenciamento até os componentes de 
hardware, os grupos de TI podem se concentrar na otimização 
do processo e na evolução dos negócios, e não na construção 
e na administração de sistemas. Eles podem começar a alinhar 
suas soluções de back office com modelos de consumo 
similares aos da nuvem. Além disso, eles podem tirar proveito 
dos recursos da nuvem pública sempre que precisarem, 
sem precisar abrir mão da visibilidade, do controle ou da 
portabilidade da carga de trabalho.

"Claramente, os departamentos de TI estão ansiosos para 
adotar essas infraestruturas integradas e transformar os 
ambientes de nuvem privada em arautos de uma mudança 
positiva para suas empresas", diz Bowker. "Por isso, essas duas 
empresas se uniram e desenvolveram o melhor ecossistema 
de nuvem privada, combinando a experiência da Cisco em 
computação e rede com os recursos de sistema operacional 
único, gerenciamento de dados e virtualização da Microsoft".

E o resultado pode ser a nuvem privada perfeita.
 
1 Enterprise Strategy Group, "A criação de uma nuvem privada: Cisco e Microsoft—Estratégias 
de infraestruturas otimizadas"

Em um artigo recente do Enterprise Strategy Group (ESG)1, o 
analista sênior Mark Bowker lista várias exigências e melhores 
práticas para a construção de uma nuvem privada. Altos níveis 
de disponibilidade e escalabilidade, controle de aplicações e 
automação baseada em políticas, portabilidade da carga de 
trabalho e gerenciamento e visibilidade unificados em todas 
as infraestruturas e aplicações foram citados como atributos 
desejáveis. 

Junte tudo isso e as empresas podem ter a nuvem perfeita.

Segundo Bowker, "Hoje, cerca de 50% das empresas possuem 
algum tipo de nuvem privada". "Nem todas as empresas 
precisam de tantos recursos, mas eles são um conjunto invejável 
de qualidades que podem ajudar o departamento de TI a evoluir 
de um centro de custos para um capacitador empresarial."

Bowker explica que, com uma resistente nuvem privada, os 
grupos de TI podem "agir como um verdadeiro parceiro de 
negócios, proporcionando aplicações essenciais aos negócios 
na velocidade ideal". Eles podem eliminar tarefas rotineiras, 
investir mais tempo e recursos na tarefa de diferenciar serviços 
e aplicações e, além disso, servir as empresas de maneira mais 
eficiente e rápida como nunca feito antes.

Agora, é dever das equipes executivas acompanharem o ritmo. 

"As empresas nem sempre se adaptaram tão rápido quanto a TI, 
e esse é um dos maiores obstáculos quando se trata de nuvens 
privadas e tecnologias modernas de modo geral", diz Bowker. "Os 
grupos de TI responderam rapidamente aos novos recursos mas, 
em muitos casos, os processos empresariais ainda são lentos".

Com os recursos de autoatendimento disponibilizados por meio 
de uma nuvem privada, por exemplo, muitos departamentos 
de TI conseguiram reduzir o tempo de compra, provisão e 
armazenamento de recursos de rede de semanas para horas. 
Mas, se os processos empresariais ainda precisam de certo 
número de rubricas e carimbos importantes para aprovar uma 
solicitação, as eficiências de tempo e oportunidades comerciais 
podem ser dissipadas. 

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ACELERAR O PRAZO DE 
MATURAÇÃO

Segundo Bowker, um dos meios de se obter uma nuvem sólida 
e conseguir com que os grupos executivos e de TI aumentem 
sua produção é o uso de soluções integradas.

"Os profissionais de TI orgulham-se de suas habilidades de 
juntar várias peças diferentes e fazer tudo funcionar, mas é 
necessário analisar as nuvens privadas de maneira diferente", 
diz ele. "Construir sua própria nuvem pode funcionar para 
alguns, mas, para a maioria, é mais simples usar ferramentas 
integradas de hardware, software e gerenciamento. O risco 
é menor, os resultados são mais previsíveis e o prazo de 
maturação é maior".

Bowker aponta a Cisco e a Microsoft como as duas empresas 
que uniram forças para "traçar o melhor caminho", tornando a 
adoção de nuvens privadas por empresas um processo mais 
simples e atraente. Com o Windows Server 2012 R2 da Microsoft, 
o Cisco Unified Computing System™ baseado no processador 
Intel® Xeon® e designs validados como o FlexPod, as empresas 
podem tirar proveito de uma solução de nuvem inteiramente 
integrada e previamente criada. A melhor parte é que a solução 

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES 

Mark Bowker, analista do ESG, descreve a nuvem privada ideal e o valor excepcional das soluções 
integradas.

ACELERAR O SUCESSO  
DA NUVEM PRIVADA

http://www.unleashingit.com/go/?M72C
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Especialistas da Cisco, Microsoft e Intel discutem o aumento da 
importância da integração, automação e orquestração do data center.

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES 

de nuvem da Microsoft, esses vínculos criaram dependências 
e limitações rígidas.

"As aplicações foram codificadas de modo a deixar raízes 
profundas na infraestrutura", diz Fort. "Para aumentar o valor e 
a flexibilidade comercial, as aplicações devem ser abstraídas 
da infraestrutura".

Ele explica que o aumento dos ambientes de nuvem e do 
cenário comercial mundial exige tal flexibilidade. As empresas 
devem adotar uma aplicação ou uma carga de trabalho entre os 
ambientes de nuvem e no local, por exemplo, para propósitos 
de desempenho, segurança, utilização ou soberania de dados. 
E elas precisam fazer isso logo, conforme os negócios mudam. 
É neste ponto que a integração e a automação entram em cena.

Não há como negar o valor cada vez maior dos dados e a 
importância das aplicações empresariais. Mas, para tirar o 
máximo proveito deles, os líderes do setor dizem que três 
coisas são necessárias: integração, automação e orquestração 
do data center. 

"Inúmeros departamentos de TI estão mudando o foco, 
passando dos sistemas para as aplicações e os dados", 
conta Jim McHugh, vice-presidente de computação unificada 
e marketing de data center da Cisco. "Mas essa transição 
requer mais inteligência, automação e integração das 
tecnologias de data center, da nuvem até a borda da rede na 
qual as aplicações e os dados são usados".

De um modo geral, as aplicações e os sistemas de 
infraestrutura subjacentes estavam estritamente vinculados. 
Segundo Garth Fort, gerente geral de marketing empresarial e 

COMPATIBILIDADE  
COM APLICAÇÕES E 
DADOS MODERNOS
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McHugh, Fort e Poulin recomendam trabalhar com 
fornecedores que trabalham juntos, oferecendo sistemas 
estritamente alinhados com inteligência e automação desde o 
processador até as aplicações e os dados na borda da rede.

"Tudo começa com o chip, a infraestrutura, o sistema 
operacional e as aplicações", explica Fort. "É por esse motivo 
que a Microsoft trabalha juntamente com a Cisco e a Intel".

"Nossas equipes de engenharia desenvolveram designs validados 
que proporcionam integração total e inteligência coordenada 
desde a infraestrutura até as aplicações", acrescenta McHugh. 
"Isso significa mais automação, mais consistência, mais 
flexibilidade e menos risco".

"Os data centers foram colocados em silos por muito tempo, 
o que requer um alto índice de intervenção humana para 
alinhar os sistemas, definir os dados, transferir pacotes do 
ponto A para o ponto B e definir o que o sistema receptor fará 
com esses pacotes", explica Shannon Poulin, vice-presidente 
de marketing de data center da Intel. "Não houve espaço 
para conversas e tomadas de decisões inteligentes entre as 
máquinas, apenas entregas. Com mais dispositivos, sistemas, 
ambientes, aplicações e dados, facilitar manualmente todas 
essas interações não é algo viável. É necessário existir um 
nível mais alto de orquestração e automação".

DE MAIS RÁPIDO PARA MAIS INTELIGENTE

O setor de TI sempre buscou tornar os sistemas de 
infraestrutura mais velozes e econômicos, mas hoje há certa 
necessidade de torná-los mais inteligentes e coordenados.

"A abordagem altamente manual do passado está dando lugar 
a modelos mais inteligentes e impulsionados por políticas que 
automatizam o provisionamento da infraestrutura com base 
nas necessidades das aplicações", diz McHugh. 

"A virtualização é a chave", acrescenta Fort. "É o pagamento 
de entrada para a orquestração impulsionada pela política e 
para um data center mais dinâmico e inteligente, que funciona 
lado a lado com ambientes de nuvem". 

Segundo Poulin, as empresas não devem hesitar em aumentar 
a virtualização para além dos servidores.

"Muitas empresas virtualizaram seus recursos de computação 
e viram os resultados disso em primeira mão, e agora têm 
a oportunidade de fazer o mesmo com seus recursos de 
armazenamento e rede", acrescenta.

SAIBA MAIS SOBRE A  
INFRAESTRUTURA INTEGRADA
O surgimento de uma infraestrutura integrada 
foi rápido, com a pilha de tecnologias de data 
center combinadas em sistemas compatíveis já 
projetados e testados, que operam como um todo. 

Para um white paper sobre a mudança do setor 
para sistemas integrados, aplicações comuns 
e casos de uso, bem como a abordagem 
da Cisco, visite o centro de recursos em 
UnleashingIT.com.

Em resposta, as tecnologias empresariais mudaram 
drasticamente para auxiliar um ambiente de negócios 
mais dinâmico e competitivo. Mas, de acordo com os 
observadores do setor, as equipes executivas e os processos 
operacionais não evoluíram com a mesma rapidez.

"As empresas aceleraram a implantação de novas 
aplicações, mas muitas ainda precisam realinhar seus 
funcionários e processos com os novos serviços e recursos", 
diz Matt Eastwood, vice-presidente e gerente geral do 
Enterprise Platform Group da IDC.

Ele explica que as aplicações sempre estiveram alinhadas 
aos processos de negócios. Porém, elas saíram do back 
office e atingiram a linha de frente, não só auxiliando os 
negócios como também impulsionando-os.

"Hoje, os negócios dependem mais do que nunca da 
tecnologia", conta Eastwood. "Se você não aceitar as 
mudanças, não só na tecnologia como também nos 

processos e na empresa, sua empresa estará em 
desvantagem".

Esta mudança não começa com novas aplicações ou 
serviços, mas sim com uma nova maneira de pensar. Qual 
tipo de empresa você deseja administrar? Como você lida 
com um mercado disruptivo e acelerado? Como a sua 
empresa se tornará uma empresa digital? Para Eastwood, 
"todas as empresas serão empresas digitais" no futuro.

Ainda que as novas aplicações e serviços possam ser 
compatíveis com as respostas, eles não podem fornecê-las. 
Elas devem vir dos níveis mais altos da sua empresa.

"É mais fácil alterar a tecnologia do que as pessoas e os 
processos", conta Eastwood. "A transformação comercial 
deve ter início na gerência e espalhar-se por toda a 
empresa, não ficando restrita ao data center".

Para obter mais informações, visite UnleashingIT.com. 

IDC: PROCESSOS DE NEGÓCIOS DEVEM 
EVOLUIR JUNTO COM A TECNOLOGIA

http://www.unleashingit.com/go/?M882
http://www.unleashingit.com/go/?M882
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recursos de computação, entrada/saída (I/O) e memória. Esta 
abstração torna a VM independente de um dispositivo físico, 
já que dezenas delas podem ser executadas em um único 
servidor físico e podem ser transferidas de uma máquina para 
outra sem complicações.

CONSTRUIR COM BASE NA INTERAÇÃO

A virtualização do servidor é construída com base em três 
componentes: o processador multicore e hiper-encadeado, 
que determina o número viável de máquinas virtuais; a 
plataforma de computação e rede, cuja disponibilidade de 
RAM também é essencial para a densidade da carga de 
trabalho; e o hipervisor, software que gerencia as VMs. A 
integração desses três pontos é essencial, e a Intel, Cisco e 

A virtualização do servidor surgiu como uma tecnologia 
popular nos últimos anos, e por um bom motivo. Os 
benefícios, como o uso mais eficiente de servidores, a 
implementação mais rápida, os custos mais baixos de 
manutenção e a portabilidade de cargas de trabalho, são muito 
atraentes. De acordo com Jeff Woolsey, principal gerente de 
programas para a nuvem e para empresas da Microsoft, cerca 
de metade das cargas de trabalho foram virtualizadas desde 
janeiro de 2014, e as cargas de trabalho atuais estão sendo 
migradas rapidamente para os ambientes virtuais.

"A virtualização é onipresente", conta Woolsey. "Executar novas 
cargas de trabalho em um servidor é algo que não faz sentido".

A virtualização do servidor cria uma imagem, ou máquina 
virtual (VM), que existe em um servidor físico, e conecta 

AMPLIAÇÃO DO VALOR  
DA VIRTUALIZAÇÃO

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES 

 Como e por que os benefícios da virtualização estão ultrapassando o servidor.

Uma arquitetura construída e ajustada 
especificamente para a virtualização pode 
aumentar o desempenho, a escalabilidade 
e o gerenciamento da TI.

Para saber mais, assista ao webinar sob 
medida disponível no centro de recursos 
UnleashingIT.com.

OTIMIZAÇÃO DE PONTA A 
PONTA

http://www.unleashingit.com/go/?M8WD


Microsoft têm colaborado para garantir que tudo se encaixe 
perfeitamente. 

A integração do Cisco Unified Computing System™ baseado no 
processador Intel® Xeon® e o hipervisor Hyper-V da Microsoft 
dá às empresas as ferramentas necessárias para extrair os 
benefícios comerciais de um ambiente virtualizado, por vezes 
movendo cargas de trabalho para fora do data center.

De acordo com o engenheiro da Intel, Tiags Thiyagarajah, a 
empresa está redefinindo seus processadores de servidor 
para melhorar o desempenho dos mesmos em um ambiente 
virtualizado desde que a microarquitetura Pentiun 4 foi lançada 
em 2005. 

"A Intel proporciona um conjunto de novas instruções e 
recursos para a virtualização", conta Thiyagarajah. Isso otimiza 
o desempenho na virtualização do hardware e da rede, além 
do acesso dirigido para os dispositivos no lado do servidor, 
diz ele. O conjunto também é compatível com a conversão 
do endereço de segundo nível (SLAT) específico do Hyper-V, 
que reduz a memória operacional necessária em um ambiente 
gerenciado por Hyper-V.

PORTABILIDADE DA CARGA DE TRABALHO

Uma carga de trabalho pode ser movida de qualquer 
computador capaz de executar o Hyper-V e o Microsoft 
System Center, seja em um laptop localizado no mesmo 
escritório, um data center espelhado para recuperação 
de desastres e continuidade dos negócios, uma filial 
associada ou um provedor de nuvem. As empresas podem 
criar nuvens híbridas, mantendo certos dados e processos 
internamente por motivos de desempenho e administração, 
enquanto movem outras nuvens para um provedor externo. 
Este processo é chamado de "migração ao vivo sem 
compartilhamento", no qual uma VM é movida de um máquina 
para outra sem um armazenamento de provisões.

"A nuvem híbrida é essencial para a estratégia da Microsoft", 
conta Woolsey. "No final do dia, o que queremos é que os 
clientes possam executar cargas de trabalho em locais cruciais 
para seus negócios".

NÃO HÁ LIMITES PARA A VIRTUALIZAÇÃO

A virtualização também cria espaço para armazenamentos 
definidos por software (SDS), que oferecem aos usuários 
acesso a todos os recursos de dados da empresa em uma 
única janela, explica Woolsey.

Na verdade, é difícil encontrar um limite para o possível uso 
da virtualização. A infraestrutura de desktop virtual (VDI) 
permite que os dispositivos executem aplicações sem revelar 
dados sigilosos. Os novos sistemas de comunicação estão 
sendo construídos com base na Virtualização da função de 
rede (NFV), que transforma nós e funções em blocos em 
componentes básicos de rede. Agora, dispositivos de rede 
como firewalls podem ser virtualizados em um host físico. 
Um dia, a virtualização chegará até ao seu carro, conforme as 
cargas de trabalho são tratadas de um modo similar à VDI.

"As possibilidades que resultam da mudança de aplicações 
para ambientes virtuais são infinitas", comenta Thiyagarajah.

AMPLIAÇÃO DO VALOR  
DA VIRTUALIZAÇÃO

O TRIPÉ DA 
VIRTUALIZAÇÃO

SAIBA MAIS 
Para um webinar sob medida sobre como 
superar os desafios e maximizar os benefícios 
da virtualização, visite o centro de recursos 
em UnleashingIT.com.

De acordo com Joe Martin, engenheiro consultor de 
sistemas da Cisco, o desempenho virtual depende do 
"banco tripé" composto pelos componentes da máquina 
física: contagem de núcleo do processador, entrada/saída 
(I/O) de LAN e armazenamento e RAM disponível.

"Os núcleos são essenciais para dividir trabalhos dentro de 
um servidor", explica Martin. 

Hoje, temos processadores com até 18 núcleos, e a 
tecnologia Hyper-Threading da Intel permite que mais de 
uma VM seja executada em um único núcleo de maneira 
eficaz. Isso está diretamente relacionado à densidade, 
ou ao número de cargas de trabalho virtualizadas que 
podem ser executadas em uma única máquina de host 
física. Servidores de multisocket podem armazenar até 
120 núcleos lógicos por dia. E, segundo Martin, isso 
impacta o custo total de propriedade.

O desempenho da virtualização não depende somente 
do processador. "Se o seu orçamento permite, compre 
o melhor hardware de todos", aconselha Jeff Woolsey, 
o principal gerente de programas para a nuvem e para 
empresas da Microsoft. Mas o principal é o equilíbrio entre 
os três pés do banco. "Invista o quanto puder  
em memória", aconselha Woolsey, pois ela tem grande 
impacto no desempenho.

A plataforma Cisco Unified Computing System™ baseada 
no processador Intel® Xeon® oferece até 6 TB por servidor. 
Também há o kit de ferramentas Windows PowerShell, que 
permite a automação e a configuração da infraestrutura 
física, juntamente com o sistema operacional do host, 
ambiente Hyper-V e aplicações por meio do conjunto 
de gerenciamento de plataformas do System Center da 
Microsoft. O System Center molda e equilibra as máquinas 
virtuais em servidores, buscando o melhor desempenho 
"para garantir que você não tente colocar o dobro da 
capacidade em uma máquina", diz Martin.
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Raj Gill, presidente e fundador da 
Scalability Experts, descreve a evolução 
das tecnologias do banco de dados e o 
imenso valor a ser descoberto no Big Data.

MAIORES MECANISMOS, NOVOS RECURSOS

Para tirar proveito dessas oportunidades, você precisa de 
mecanismos de computação com mais capacidade de 
processamento, armazenamento e I/O. Gill aponta o Cisco 
Unified Computing System™ baseado no processador Intel® 
Xeon® como o principal exemplo. Ele também é bastante 
otimista sobre as soluções de bancos de dados mais 
recentes, como o Microsoft SQL Server 2014, que proporciona 
desempenho na memória em todas as cargas de trabalho.  

"Os bancos de dados do futuro serão executados quase que 
exclusivamente na memória", ele acredita. "E é essencial que 
o software trabalhe em harmonia com o hardware. É por isso 
que os sistemas estritamente alinhados em desenvolvimento 
pela Microsoft, Cisco e Intel são tão atraentes".

Essas soluções pré-validadas podem acomodar vários tipos 
diferentes de dados, lidar com petabytes de informação e 
disponibilizar recursos rápidos de análise e pesquisa. Em 
outras palavras, elas foram construídas para os "três Vs".

Mas não há uma única receita para o sucesso; e nenhum 
banco de dados que coleta automaticamente os dados nele 
configurados.

"As empresas precisam saber o que desejam alcançar com 
seus dados, para que possam construir seus modelos de dados 
e recursos de análises de acordo", recomenda Gill. "Se você 
não sabe os objetivos ou se não tiver os possíveis resultados 
de seus negócios já definidos, o Big Data pode tornar-se um 
projeto de ciências em vez de um projeto de negócios". 

A Scalability Experts pode ajudar a definir as estratégias e 
roadmaps de Big Data, além de trabalhar com líderes como 
a Cisco e a Microsoft na implementação das arquiteturas do 
banco de dados e de infraestruturas de tecnologia compatíveis 
com os objetivos de negócios mais abrangentes. 

"Estamos vivendo uma época muito importante para os 
designers de bancos de dados, cientistas de dados e as 
empresas para as quais eles trabalham", conta Gill. "Esta é 
uma oportunidade para transformar o modo como entendemos 
os dados, tomamos decisões e impulsionamos nossas 
empresas para frente".  

Raj Gill trabalha com bancos de dados desde o início da 
década de 1990. O presidente e fundador da Scalability 
Experts, que disponibiliza gerenciamento de dados e serviços 
de inteligência empresarial para mais de 500 empresas de todo 
o mundo, vivenciou em primeira mão a rápida evolução das 
tecnologias de bancos de dados.

"Os bancos de dados evoluíram muito, deixando de ser simples 
repositórios para tornarem-se o centros que são hoje", explica 
Gill. Hoje, tudo o que uma empresa faz está armazenado 
em um banco de dados, incluindo os dados e a propriedade 
intelectual que definem e diferenciam uma marca".

Não é preciso procurar além do cenário de negócios atual para 
entender o motivo pelo qual os bancos de dados sofreram 
alterações tão drásticas em um período de tempo tão pequeno. 
A natureza hipercompetitiva, global e veloz dos negócios causou 
um aumento na demanda por dados, além de ter alterado a 
função e a importância das tecnologias de bancos de dados. 

"Os dados são mais importantes e valiosos do que nunca", 
explica Gill. "E as empresas não querem apenas explorar suas 
próprias fontes de informação. Cada vez mais, elas procuram 
dados externos extraídos de mídias sociais, dispositivos móveis, 
sensores e fontes do próprio setor".

É por esse motivo que os bancos de dados não podem mais 
ser apenas repositórios, e também porque não podem mais 
estar vinculados a um único tipo de dados, sistema ou função. 
Eles devem ser capazes de lidar com o volume, a variedade e 
a velocidade crescentes dos conjuntos de dados, por vezes 
chamados de "os três Vs". Além disso, os bancos de dados 
devem não só ajudar uma empresa a analisar dados do 
passado, como também ajudá-la a tomar decisões melhores 
no presente e prever o futuro. 

"As empresas que forem capazes de tirar proveito dos 'três Vs' 
conseguirão criar uma diferenciação competitiva, servir melhor 
seus clientes e formar novos nichos de mercado", acredita 
Gill. "A exploração de dados e o modelo preditivo representam 
grandes oportunidades para todas as empresas". 

APRIMORAR O SQL SERVER
Para ler o white paper que explica o motivo pelo 
qual o Cisco UCS é a melhor plataforma para o 
SQL Server 2014, além de um informe sobre os 
parâmetros de comparação do TPC-H, visite o 
centro de recursos em UnleashingIT.com.

NÃO É O BANCO 
DE DADOS DE 
NOSSOS PAIS

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES

http://www.unleashingit.com/go/?MCK5


 Unleashing IT     9

SQL SERVER 2014: POTENTE, INTELIGENTE E 
PREPARADO PARA A NUVEM HÍBRIDA

Veja porque o SQL Server 2014 e o Cisco UCS® 
funcionam melhor juntos, acessando o white paper 
Otimização do Microsoft SQL Server 2014 no Cisco 
UCS no centro de recursos UnleashingIT.com.

Frank Cicalese, arquiteto de soluções técnicas da Cisco, 
tem certeza de que o Microsoft SQL Server e o Cisco Unified 
Computing System™ baseado no processador Intel® Xeon® 
(Cisco UCS®) são mais poderosos quando usados em 
conjunto. Veja abaixo os seis principais motivos de Cicalese 
para implantá-los juntos.

1. Menos riscos. "Com os perfis de serviço do Cisco USC 
e a arquitetura stateless, as cargas de trabalho do SQL 
Server podem voltar a funcionar entre cinco ou sete 
minutos após a falha do evento, e não importa se elas 
são virtualizadas ou instaladas diretamente no hardware 
(bare metal)", explica ele. 

2. Maior padronização. "Os administradores do 
sistema podem configurar modelos de perfis de 
serviço específicos para seus SQL Servers, além de 
proporcionar uma padronização consistente de suas 
implantações do SQL Server em toda a empresa por 
meio desses mesmos modelos", explica Cicalese.

3. Melhor gerenciamento de cargas de trabalho. 
"O Cisco UCS está integrado com o Microsoft System 
Center, o que permite que seus administradores 
monitorem, gerenciem e mantenham suas implantações 
do SQL Server de maneira proativa e eficaz na 
plataforma".

4. Maior consolidação. "As empresas que implementam 
grandes cargas virtualizadas do SQL Server em 
seus sistemas blade costumam ficar sem I/O e se 
veem obrigadas a adicionar mais blades ou portas", 
segundo Cicalese. "O Cisco UCS proporciona grandes 
quantidades de computação e memória, bem como 
adaptadores convergidos para melhor consolidação e 
desempenho". 

5. Menos complexidade. "O Cisco UCS é uma 
infraestrutura altamente integrada, com ferramentas 
de gerenciamento centralizado que funcionam 
juntamente com o Microsoft System Center, reduzindo a 
complexidade da configuração e da administração", ele 
explica.

6. Melhor experiência do usuário final. "A arquitetura 
do Cisco UCS pode aprimorar as implementações do 
banco de dados, uma vez que capacita os especialistas 
com recursos de autoatendimento por meio de recursos 
essenciais ao seu trabalho", observa Cicalese. 

SQL SERVER E CISCO UCS: MELHOR 
JUNTOS

Com o SQL Server 2005 chegando ao fim de sua vida útil e 
cada vez mais empresas usando a nuvem para armazenar 
e fazer backup de dados, muitos procuram a versão mais 
recente da popular plataforma de dados da Microsoft. 
Segundo os especialistas de bancos de dados, o SQL Server 
2014 tem muitos pontos positivos. 

"A Microsoft está muito concentrada no desempenho de 
aplicações de missão crítica, inteligência empresarial e 
compatibilidade com ambientes de nuvem híbrida, e todos esses 
atributos estão presentes no SQL Server 2014", conta Frank 
Cicalese, arquiteto de soluções técnicas da Cisco.

Com tecnologia na memória, o SQL Server 2014 proporciona 
um desempenho único para aplicações empresariais, além 
de aumentar a segurança, escalabilidade e auditoria. Com 
os novos recursos de inteligência, ligados diretamente aos 
armazenamentos de dados, aumenta-se a habilidade de 
analisar cargas de trabalho e obter informações de qualquer 
fonte de dados. E, com um conjunto de ferramentas para 
implantar e gerenciar bancos de dados no local e na nuvem, 
a transição para a nuvem híbrida fica mais simples e a 
conformidade não precisa ser sacrificada. 

"O SQL Server 2014 é muito atraente para empresas que 
estão migrando seus bancos de dados para a nuvem ou 
enviando seus backups de dados para lá", diz Cicalese. "E ele 
disponibiliza recursos de segurança e auditoria normalmente 
solicitados por conta das necessidades de conformidade".

Ele acrescenta ainda que, conforme os tipos de dados e os 
cenários de utilização continuam a mudar, a Microsoft expande 
a funcionalidade e a flexibilidade da sua plataforma de dados. 
Por exemplo, a função armazenamento de colunas do SQL 
Server 2014 permite que os usuários gerenciem e consultem 
seus dados de novas maneiras.

"Um número crescente de empresas está interessado em 
bancos de dados de objetos, de documentos, de gráficos e 
na funcionalidade para tipos específicos de dados e outras 
situações", conta Cicalese. "O SQL Server 2014 prova que 
a Microsoft direciona-se para um paradigma de bancos de 
dados menos relacional e mais flexível". 

Veja porque o SQL Server 2014 e o Cisco UCS® 
funcionam melhor juntos, acessando o white paper 
Otimização do Microsoft SQL Server 2014 no Cisco 
UCS  no centro de recursos UnleashingIT.com.

http://www.unleashingit.com/go/?MDRA
http://www.unleashingit.com/go/?MDRA
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A rápida proliferação de sistemas de data center altamente 
complexos e especializados criou uma proliferação igualmente 
rápida das ferramentas de gerenciamento. Não é incomum 
que os departamentos de TI possuam diversas ferramentas 
para controlar vários sistemas, que contam com uma restrita 
integração e coordenação entre si. 

"Os departamentos de TI podem tornar-se altamente 
especializados e organizados em silos", explica Mona 
Hrapkowicz, especialista de software de data center da Intel. 
"Mas, nos dias de hoje, não podemos ser míopes e analisar 
apenas uma parte do data center. Devemos analisar os 
negócios de maneira global, e isso requer maior integração e 
orquestração não apenas com as ferramentas, mas também 
com as pessoas e os processos".

A promessa de um "único painel", uma ferramenta integrada 
para a administração do sistema, despontou como uma 
possível panaceia. Mas ela já é realidade?  

A NECESSIDADE DE UM GERENCIAMENTO UNIFICADO

De acordo com Joe Martin, engenheiro consultor de sistemas da 
Cisco, as empresas lutam com o elevado volume de ferramentas 
de gerenciamento e a falta de visibilidade nos sistemas de data 
center.

"Como podemos diagnosticar problemas sem uma visão 
holística do ambiente? Como podemos orquestrar e automatizar 
em um nível maior?" pergunta Martin. "As empresas buscam um 
número pequeno de ferramentas para gerenciar seus ambientes, 
e querem que essas ferramentas funcionem bem entre si". 

As interfaces de programação de aplicações (APIs) tornaram 
tal integração possível, pois facilitam controle e automação 
determinados por políticas entre diferentes elementos de uma 
infraestrutura. Agora, as políticas podem ser implementadas 
no nível da aplicação, o que indica o comportamento da 
infraestrutura subjacente que respalda todas as aplicações. 

"Fornecedores como a Cisco, Microsoft e Intel desenvolveram 
APIs que expõem as camadas de hardware, software e 
processamento do ambiente, permitindo que cada sistema seja 

gerenciado de maneira individual, porém coordenado com os 
demais sistemas", explica Vijay Tewari, gerente de programas 
da plataforma de nuvem da Microsoft.

Ele aponta o Microsoft System Center e o Cisco Unified 
Computing System™ baseado no processador Intel® Xeon® 
(Cisco UCS®) como o exemplo principal. O Cisco UCS Manager 
proporciona um gerenciamento unificado e baseado em 
políticas dos servidores e componentes de estrutura do Cisco 
UCS e, por sua vez, o Cisco UCS Director amplia tal controle 
e automação para ambientes virtuais e de armazenamento, e 
ambos funcionam em conjunto com o Microsoft System Center.

"A integração entre o Microsoft System Center e o Cisco UCS 
possibilita melhor automação, monitoramento, comando e 
controle do gerenciamento de serviços, tanto para hardware 
como para software, nos ambientes virtuais e do hardware (bare 
metal)", conta Tewari. "Isso só é possível por conta das APIs 
altamente detalhadas presentes nos dois lados".

O VEREDITO

Afinal, um único painel é mito ou realidade? Talvez seja um 
pouco dos dois. 

"Não existe um único painel para cada função de um ambiente 
de TI", explica Mark Balch, diretor do gerenciamento de produtos 
para computação unificada da Cisco. "Mas nós oferecemos um 
painel único para o gerenciamento de infraestrutura, capaz de 
trabalhar juntamente com a ferramenta única para gerenciamento 
de software e camada de aplicação da Microsoft". 

Tewari explica que "hoje há mais integração, visibilidade e 
coordenação entre as ferramentas de gerenciamento do que 
nunca". "E isso permite que as empresas simplifiquem suas 
operações de TI e usem seus dados de maneira mais produtiva".

"Estamos fazendo grandes progressos", acrescenta 
Hrapkowicz. "A inovação e a engenharia conjuntas 
estabelecidas entre a Cisco, Microsoft e Intel reduziram 
drasticamente a complexidade do gerenciamento de data 
center, mas em contrapartida aumentaram o auxílio a aplicações 
de missão crítica e implantações de nuvem híbrida". 

ASSISTA AO VÍDEO
Saiba o que os executivos da Microsoft pensam 
sobre o Cisco UCS.

Para acessá-lo, visite o centro de recursos em 
UnleashingIT.com.

UM ÚNICO PAINEL: 
MITO OU REALIDADE?

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES

http://www.unleashingit.com/go/?MDWM
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Assim como os restaurantes possuem pratos saborosos e os 
varejistas, produtos desejáveis, as universidades especializadas 
na área de ciências, tecnologias e inovação devem ter sólidos 
fundamentos técnicos. Afinal de contas, a reputação é de 
extrema importância para a educação de nível superior, na 
qual as universidades e a massificação global criaram uma 
competição acirrada para estudantes e professores. 

É por isso que, para a University of Technology de Swinburne, 
na Austrália, a atualização de seus sistemas de data center, que 
não estavam funcionando como o esperado, era algo vital, bem 
como a adoção de uma infraestrutura que fosse mais estável, 
segura e previsível. Um novo tipo de data center, capaz de 
melhorar o desempenho das aplicações atuais e permitir que 
a universidade concentrasse seus esforços nos novos serviços 
para estudantes ao invés de ajustes contínuos na tecnologia.

"Nós procurávamos uma solução de armazenamento e 
computação que fosse capaz de funcionar com nossas cargas 
de trabalho controladas desde o primeiro dia", conta Daniel 
Buttigieg, diretor associado de infraestrutura na Swinburne. 

Esse tipo de prontidão por parte da solução veio na forma de 
um design pré-configurado e pré-validado. Em vez de usar 
vários sistemas de fornecedores simultaneamente, a Swinburne 
optou pelo FlexPod, uma solução de infraestrutura integrada 
que conta com o Cisco Unified Computing System™ baseado 
no processador Intel® Xeon®, switches Cisco Nexus® e 
armazenamento NetApp. A nova infraestrutura da universidade 
foi virtualizada com o software Hyper-V da Microsoft. 

"Os designs pré-validados do FlexPod lidaram diretamente 
com as nossas preocupações, além de nos certificarem de que 

o ambiente havia sido testado e seria compatível com nossos 
requisitos de carga de trabalho", conta Buttigieg. "Agora, 
podemos nos concentrar nos serviços de educação e não mais 
nos problemas de funcionamento de nossas tecnologias".

O FlexPod não proporciona apenas escalabilidade e 
previsibilidade, ele acrescenta. Ele também oferece a 
escalabilidade necessária para auxiliar o número cada vez 
maior de usuários, dispositivos e aplicações. Além disso, 
a flexibilidade do ambiente virtualizado permite que a 
universidade implante novos serviços para estudantes e 
programas de aprendizagem híbridos, que apresentam uma 
combinação das aulas presenciais e online. 

"Não menospreze as vantagens de uma solução validada pelo 
seu fornecedor, capaz de lidar com suas cargas de trabalho 
e funcionar da maneira necessária", recomenda Buttigieg. 
"Ela não só pode reduzir o tempo da implementação, como 
também diminuir o risco empresarial da compra".

Para a University of Technology da Swinburne, na Austrália, um data center previsível e 
estável era crucial para o ambiente de aprendizagem e para a reputação da universidade.

O ROI DO FLEXPOD
Para consultar um Forrester Total Economic 
Impact Study sobre o FlexPod, bem como um 
resumo da solução FlexPod, visite o centro de 
recursos em UnleashingIT.com.

OTIMZAÇÃO DA  
CARGA DE 
TRABALHO A PARTIR 
DO PRIMEIRO DIA

EXPERIÊNCIAS

http://www.unleashingit.com/go/?ME2J


Com uma infraestrutura padronizada e um modelo motivado por serviços, 
o King County conseguiu alinhar seus departamentos e recursos de TI de 
modo a ajudar seus cidadãos.
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do King County. "Era imperativo mudar para um modelo de 
serviços centralizado e padronizado".

E foi exatamente o que fizeram. Primeiro, Kehoe e sua 
equipe definiram 17 serviços exclusivos, que compreendiam 
aplicações, estações de trabalho, gerência de projetos e 
redes a nível regional, cada um com taxas e metodologias. 
Em seguida, criaram um ambiente virtual padronizado (SVE) 
usando a tecnologia de nuvem privada da Microsoft e o 
FlexPod, uma rede integrada de computação e uma plataforma 
de armazenamento que fazia uso do Cisco Unified Computing 
System™ baseado no processador Intel® Xeon®.

"A padronização traz diversos benefícios, desde custos 
menores até a melhor utilização dos serviços e aquisição e 
implantação mais rápidas", explica Kehoe. "Nós éramos um 
centro de custos, e nossos departamentos desconheciam a 
qualidade dos serviços e produtos que estavam adquirindo. 
Agora que isso mudou, e eles sabem a qualidade e os preços, 
podemos disponibilizar nossos serviços em horas e não mais 

Quando é necessário servir quase dois milhões de pessoas em 
apenas 2.134 milhas quadradas, é possível que a ampliação 
de tecnologias, os altos custos e as ineficiências operacionais 
sejam inevitáveis. Mas isso não significa que elas sejam 
irreversíveis.

Conheça a história do King County, área que inclui Seattle e seus 
arredores situados perto das lindas costas de Puget Sound, em 
Washington. Assim como outras entidades governamentais, 
a abordagem descentralizada sobre os sistemas e serviços 
de tecnologia exercida pelo King County criou uma situação 
monstruosa: 28 data centers e 17 departamentos independentes 
de TI, cada um implantando sua própria infraestrutura de servidor 
e armazenamento pensando unicamente em mais capacidade 
e crescimento. Esforços em dobro, padrões incompatíveis 
de tecnologia, utilização entre 10 e 15%, implantações lentas 
de serviços e sistemas e custos elevados eram fatores que 
constituíam o padrão. 

"Nossa infraestrutura estava localizada em silos, e isso criou 
altas despesas e grande ineficiência", admite Bill Kehoe, CIO 

UM MODELO DE 
POSSIBILIDADES 
CÍVICAS

EXPERIÊNCIAS

À ESQUERDA: O CIO do King County, Bill 
Kehoe, está disponibilizando novos serviços 
para seus cidadãos, como um aplicativo móvel 
para transportes públicos.



em meses. Nossos departamentos migraram para o SVE".

Com a padronização pelo FlexPod, o King County reduziu seus 
28 data centers para apenas dois. Além disso, o ambiente de 
armazenamento foi reduzido em 70%. E a economia chega a 
US$ 700.000 por ano. 

Mas esta não é só uma história de consolidação de tecnologia 
e economias. É também uma história de conscientização 
governamental, de um município que trabalhou duro para 
usar seus impostos de maneira mais eficaz e envolver seus 
moradores de novas maneiras. E, o que é mais importante, é 
um modelo de possibilidade cívica. 

UM GOVERNO MAIS PROGRESSISTA

As expectativas são outras. As pessoas querem mais acesso 
a informações, cada vez mais rápido e no maior número 
de dispositivos possível. Elas querem mais transparência e 
repostas de seus governos. E muitas não querem mais ir até 
um gabinete do governo e esperar na fila até que recebam 
suas respostas ou vejam as mudanças.

Para Kehoe, "o modelo de um governo físico está 
ultrapassado".

Recentemente, King County lançou um novo site. "O que pode 
parecer básico é muito importante para nós", explica Kehoe, 
mostrando que o site é o resultado de meses de muito trabalho 
e um exemplo de um município mais unificado, trabalhando 
em conjunto para auxiliar seus moradores. Os sites individuais 
dos departamentos, que dificultavam a busca por informações 
e a interação com o município, foram extintos. 

"Nós queremos ser um governo mais progressista, o que 
significa estabelecer relações com nossos cidadãos de 
maneiras diferentes", explica Kehoe. "O SVE é a plataforma 
que  torna tudo isso possível".

Além disso, ela também possibilita uma grande variedade de 
novas aplicações e serviços. Um aplicativo móvel que mudou 
o modo como os moradores usam o transporte público. 
Um sistema de CRM atualizado, que ajuda o município a 
responder os chamados de ajuda de seus cidadãos com maior 
velocidade. Audiências por vídeo ajudam a reduzir a papelada 
e acelerar casos de propriedade. Além disso, um novo 
sistema 3-1-1 para disponibilizar maior acesso a serviços não 
emergenciais está sendo desenvolvido. 

King County trabalhou com o parceiro em tecnologia Presidio para 
projetar e implantar o SVE, e também para realizar a migração 
para um modelo de TI centralizado e motivado por serviços. 
Segundo Kehoe, a Presidio não só recomendou a plataforma 
FlexPod como também envolveu os serviços da Microsoft, Cisco 
e NetApp para assegurar o sucesso do King County. 

"No fim das contas, devemos cuidar bem do dinheiro que 
os cidadãos gastam em impostos, e a TI deve incorporar 
essa atitude", conta Kehoe. "Estamos consolidando e 
padronizando nossa infraestrutura com base em uma 
solução de tecnologia confiável e pré-validada, também 
estamos tentando melhorar o modo como usamos nossos 
investimentos e capacidade. O FlexPod e a nuvem privada 
da Microsoft permitem aumentar nossos serviços de maneira 
mais confiável, segura e escalável. Como servidores públicos, 
é para isso que trabalhamos". 

SAIBA MAIS
A computação em nuvem híbrida está tomando 
conta do mundo empresarial. Mas por que a 
nuvem híbrida, e por que agora?

Para saber as respostas, acesse o  
white paper e os vídeos em  
info.presidio.com/netapp-hybrid-cloud.
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Contando com um dos data 
centers mais avançados da 
Argentina, a Provincia Net está 
gerando novos serviços para uma 
base de clientes cada vez maior.

EXPERIÊNCIAS

"A Provincia Net é a empresa de tecnologia que mais cresce 
na Argentina, contabilizando um crescimento de 500% e 
200 novos empregos criados apenas no último ano", calcula 
Santiago Montoya, CEO da Provincia Net. "Nós oferecemos 
serviços para as indústrias privadas e públicas, e o nosso 
objetivo é melhorar as vidas dos cidadãos de Buenos Aires 
e de outros locais".

A Provincia Net foi criada 13 anos atrás, como uma 
divisão de serviços de tecnologia do Grupo Provincia, um 
conglomerado de empresas que inclui o primeiro banco da 
América do Sul. Conforme crescia a demanda por serviços 
de tecnologia, os líderes da empresa decidiram, em 2012, 
construir o melhor data center de Buenos Aires e expandir 

Quando tem-se um dos data centers mais sofisticados e 
poderosos da América Latina, com amplo espaço para 
capacidade adicional, as oportunidades para a geração 
de serviços e o crescimento empresarial são praticamente 
ilimitados. Você pode, por exemplo, transmitir ao vivo um 
jogo de futebol que está acontecendo no outro lado do 
mundo, agradar os torcedores dos times e coletar receita de 
anúncios. E talvez essa seja só uma experiência, uma ideia 
de como o poderoso data center pode ser utilizado.

Este é o crescimento da Provincia Net, surgida das sombras 
de sua empresa mãe, e que pretende tornar-se o principal 
provedor de serviços de tecnologia na Argentina. 
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ACIMA: Horacio Astesiano, Fernando Haring e Martin Jauregui (à direita), da Provincia Net, com Carlos Isla, da Cisco.
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"O data center foi projetado para ser 100% virtualizado e 
impulsionado pelo software", explica Fernando Haring, COO 
da Provincia Net. "Isso significa que ele é extremamente 
flexível, permitindo que lidemos com uma grande variedade 
de necessidades por parte dos nossos clientes e, por outro 
lado, busquemos novas oportunidades de mercado".

Ele também é o único data center de Tier II da Argentina 
certificado pelo Uptime Institute1, e a Provincia Net almeja 
conseguir uma designação de Tier III. Construídos no 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) baseado 
no processador Intel® Xeon®e utilizando a virtualização do 
Microsoft Hyper-V, os recursos do data center estão em alta 
demanda. O que teve início com sete chassis do Cisco UCS 
pulou para 25 chassis em um único ano, que por sua vez 
respaldam 8.000 VMs.

"A Cisco, Microsoft e Intel nos proporcionaram grande 
conforto", conta Haring. "Elas foram essenciais para a 

seus serviços para além do Grupo Provincia. 

"Tudo começou com o data center", conta Horacio 
Astesiano, diretor geral de negócios e serviços da Provincia 
Net. "Não há outra instalação como a nossa em toda a 
Argentina".

A MEDIDA DO VALOR 
DO CISCO UCS
Segundo o Forrester Total Economic Impact 
Study, as empresas que utilizam o Cisco UCS 
podem obter até 307% de ROI e economizar mais 
de US$ 1.6 milhão em benefícios por um período 
de três anos. 

Para acessá-lo, visite o centro de recursos em 
UnleashingIT.com.

construção de um data center poderoso, confiável e flexível. 
Nós temos muito espaço para expandir".

EXPLORAR E EXPANDIR O ATENDIMENTO AO CLIENTE

Muitas empresas constroem sua infraestrutura de tecnologia 
de modo a satisfazer os requisitos atuais, mas a Provincia 
Net construiu seu data center tendo o crescimento em 
mente. Atualmente, apenas 30% do espaço físico está 
sendo utilizado, com o potencial para adicionar mais 50 
chassis do Cisco UCS e 14 mil VMs.

"O data center é a nossa base", explica Montoya. "Há uma 
alta demanda por serviços de tecnologia na Argentina, e nós 
somos os únicos que podemos atendê-la".

Astesiano acrescenta ainda que o data center é um grande 
argumento de vendas. 

"Quando nossos clientes conhecem as instalações, ficam 
maravilhados", conta ele. "Eles não conseguem acreditar 
na qualidade, na capacidade e no fato de que é tudo 100% 
virtualizado". 

No momento, a Provincia Net oferece serviços de 
infraestrutura e nuvem, um sistema de coleta e pagamento 
de contas, uma central de atendimento hospedada e uma 
fábrica de software especializada no desenvolvimento de 
aplicativos móveis. Contando com o desejo de expandir 
e melhorar seus negócios e na ampla capacidade do data 
center, os líderes de empresas estão explorando um grande 
número de opções de serviços. 

"Planejamos utilizar o Cisco Intercloud, capaz de 
proporcionar a nós e aos nossos clientes a possibilidade 
de mais escolhas", conta Martin Jauregui, gerente de 
tecnologia da Provincia Net. "Em alguns momentos, faz 
sentido mover as VMs do cliente para uma nuvem externa 
para economizar ou atender a certas conformidades, e o 
Intercloud torna esse processo muito simples".

A Provincia Net também está analisando os serviços de mídia 
social e as análises de Big Data. Além disso, serviços para 
clientes como a transmissão de esportes e entretenimento já 
foram testados e apresentaram resultados positivos. 

A decisão de transmitir um jogo de futebol da Europa foi 
tomada em pouco tempo. Em apenas dois dias, os servidores 
e os recursos de rede foram provisionados para essa partida, 
sem precisar implantar hardware adicional. Os patrocinadores 
ocuparam todo o espaço publicitário, e dezenas de milhares 
de torcedores argentinos assistiram a partida ao vivo em seus 
computadores e dispositivos móveis. 

Mas essa foi apenas uma única ideia, flexionando os 
músculos de um poderoso data center. 
1 http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php
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Santiago Montoya, CEO da Provincia Net

http://www.unleashingit.com/go/?MHZ8
http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php
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