
INTERNET À PROVA DE FALHAS
Escolha um centro de organização com muitas opções de operadora.

O sucesso do centro de organização depende da qualidade do acesso à Internet. Você precisa de acesso con�ável 
para executar túneis de VPN, gateways de e-mail e servidores DNS, por exemplo. Portanto veri�que se não há um 
ponto único de falha. Para manter o data center funcionando com o mínimo de interrupção, pense em:

   •  Roteadores Edge
   •  Diversos provedores de acesso à Internet 

ESCALABILIDADE
Invista apenas no que será funcional no futuro, esqueça o que �cará obsoleto em breve.

Pense em como estará sua rede daqui a cinco anos e planeje-a. Você precisará de 10, 40 ou 100 Gbps? Com base na projeção 
de crescimento, de quantos servidores precisará? Escolha uma estratégia de rede escalonável.
Procure uma solução de forma integral e veri�que se ela comporta seu crescimento sem uma reforma total.

REDUNDÂNCIA

A sala de servidores, esteja ela localizada nas instalações ou em um centro de organização, é vital para a sua empresa. Crie redundância na 
rede para veri�car a con�abilidade. Para manter a rede funcionando:

   •   Monte a rede central com dois ou mais switches no modo ativo/ativo.
   •   Evite pontos únicos de falha com várias conexões com a Internet.

PADRONIZAÇÃO
Escolha uma marca e modelo de servidor.

Ao comprar hardware de servidores, não os misture. Padronize com uma marca e, se possível, um só modelo. Isso facilita o gerenciamento 
da expansão, simpli�ca o suporte técnico e reduz custos de treinamento e assistência.

VIRTUALIZAÇÃO
Virtualize o máximo possível de servidores.

Muitos fornecedores oferecem uma opção de VM (máquina virtual) para seus equipamentos físicos. 
Cada servidor virtualizado diminui a necessidade de hardware, energia e resfriamento. Isso reduz custos. 
A virtualização diminui também o tempo de con�guração. Você ainda simpli�ca a administração 
e o planejamento com a padronização de um hipervisor (como VMware ou Microsoft) pois vários 
servidores compartilham a hospedagem do hardware.

  
 

Seu ambiente atual não comporta mais a quantidade de servidores? 

              Deseja proteger sua infraestrutura de TI?

Se a organização for uma opção para sua empresa de médio porte, leia estas dicas.

5DICAS 
para a organização de servidores

Não se trata do que fazemos.
Trata-se do que tornamos possível.

Estudos de caso
A cidade de Hayward usa 
tecnologia de estrutura uni�cada 
para simpli�car a infraestrutura 
e o gerenciamento da rede.

  

Leia agora

Fabricante italiano garante 
disponibilidade do data center 
e aumenta escalabilidade em até 80%.
Obtenha mais informações

Hospital alemão aumenta disponibilidade 
da rede com provisionamento de 
servidores 80% mais rápido.
Veja os detalhes

Visite nosso site para 
empresas de médio porte

   •  Firewalls redundantes

Planeje a redundância da rede (em alternância de núcleos, firewall e conexões com a Internet).

   •   Use firewalls no modo ativo/ativo ou ativo/passivo.

Saiba como podemos ajudá-lo a impulsionar seus negcios.


