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Servidores, armazenamento e virtualização: 
mercado mantém crescimento 
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A informação da sua empresa 
está segura?
Cada vez mais as empresas estão dependentes de tecnologia e de sistemas de 
informação otimizados para dar inputs importantes à tomada de decisão

A importância da tecnologia no ambiente 
organizacional é tal que uma inter-
rupção do funcionamento do sistema 
pode originar sérios prejuízos.
As falhas nos sistemas informáticos, os 

desastres naturais, os roubos e o “erro humano” são 
alguns dos fatores que desde sempre afetam as orga-
nizações, serviços públicos e empresas de pequena ou 
grande dimensão. 

Atualmente, o número de ataques informáticos au-
menta significativamente, tornando-se na principal 
ameaça à segurança da informação das empresas. 

COMO IMPLEMENTAR UMA SOLUÇÃO 
DE DISASTER RECOVERY?
A segurança dos sistemas informáticos é cada vez mais 
uma preocupação dos gestores nas empresas. Hoje em 
dia, os responsáveis de IT defrontam-se com o desafio 
de mitigar os possíveis tempos de paragem e reduzir o 
impacto no negócio.
Para prevenir potenciais ocorrências que compro-
metam a normalidade organizacional é crucial a im-
plementação de uma solução de Disaster Recovery com 
Business Continuity. 
Cientes das necessidades das organizações, em asse-
gurar a segurança e disponibilidade da informação, a 
NEXUS incluiu no seu portfólio soluções de Disaster 
Recovery com Business Continuity. 
A NEXUS avalia as especificidades de cada negócio 
e de cada cliente e apresenta a solução que mais ga-
rantias oferece para uma continuidade do negócio 
sem percalços. 

SOLUÇÃO DE DISASTER RECOVERY 
NEXUS COM SOFTWARE 
STORAGECRAFT
Para empresas que não podem ter downtime elevado, 
devido à perda de lucros, a NEXUS e a StorageCraft 
desenvolveram a appliance NEXUS R1A-1302F3 que 
permite levantar a infraestrutura IT existente num 
curto espaço de tempo. Na maioria dos casos em apenas 
15 minutos o sistema fica novamente disponível.
Esta unidade apresenta-se no formato Rack 1U. De 
base, desenvolvemos três configurações de hardware 
que permite colmatar 80% das necessidades do mer-
cado. 
Em negócios com elevado grau de especificidades a 
appliance é desenhada à medida da infraestrutura 
existente do cliente. Esta solução permite poupar 
tempo e dinheiro ao assegurar que os dados críticos 
para o negócio estão seguros e são rapidamente re-
cuperáveis. 

A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES 
CLUSTER HCI HIPERCONVERGÊNCIA
Se, por um lado, garantir a segurança da informação é 
sem dúvida uma necessidade premente das empresas, 
por outro lado existe também a necessidade de ga-
rantir a disponibilidade e o acesso à informação. 
As soluções cluster HCI, da NEXUS, surgem para 
facilitar as implementações, aumentar a escalabilidade 

e a agilidade operacional, além de reduzir a complexi-
dade da infraestrutura de Virtualização. A agregação 
de vários componentes, como servidores, rede e sto-
rage, num conjunto de equipamentos e centralizados 
num mesmo “interface”, dimensionando de forma di-
nâmica os recursos necessários para uma computação 
mais eficiente e naturalmente uma redução de custos.
Em Portugal, a NEXUS reconheceu a importância de 
disponibilizar arquiteturas hiperconvergentes para o 
mercado de IT e juntou ao seu portfólio de sistemas 
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a Appliance NEXUS HCI, uma solução hipercon-
vergente com software DataCore direcionada para 
pequenas, médias e grandes empresas.
A aposta na inovação e concretamente na tecnologia 
hiperconvergente resulta no desenho e implementação 
da Appliance direcionada a maioria dos segmentos e 
de necessidades do mercado IT.

A Appliance NEXUS HCI apresenta-se como uma 
solução hiperconvergente combinando computação, 
armazenamento e rede numa plataforma simplificada 
que oferece as seguintes vantagens reais:
• Computação, armazenamento e rede totalmente in-
tegrados;
• Escalabilidade independente da computação e es-
paço de armazenamento;
• Resulta no custo total de propriedade mais baixo;
• Melhor performance de Servidor (por watt, por
metro quadrado e por euro);
• Maior densidade de VM por nó;
• A arquitetura escalável permite uma adaptação
contínua às constantes mudanças nos requisitos dos
negócios;
• Maior disponibilidade e segurança de dados;
• Rápida instalação e administração contínua.






