
ERP, E-mail, Voip, 

Servidores em cloud, etc.

Matriz e filiais

Benefícios para sua empresa

Flexível, permite a mudança 
de perfil (tamanho) do 
servidor de forma rápida 
e sem a necessidade de 
reinstalação.

Estável, em caso de falha no 
equipamento, seus dados 
passam automaticamente para 
outro servidor, sem perdas.

Alta disponibilidade, em 
caso de falha física no 
equipamento.

Disponibilidade 24x7 com 
SLA de 99,9% com alta 
performance.

Elimina investimentos em 
hardwares e servidores 
novos, reduzindo custos com 
equipamentos.

Melhor custo-benefício do 
mercado.

PRECISA REDUZIR CUSTOS 

COM SERVIDORES, 
REDES, GERENCIAMENTO 

E GARANTIR ALTA 
DISPONIBILIDADE DE ACESSO 
A SEUS SERVIÇOS?

SOLUÇÕES EM CLOUD COMPUTING 
E ACESSO REMOTO

UOL Diveo

Empresa do Grupo Folha, 100% brasileira, pio-

neira em soluções em Data Center e Cloud Com-

puting no Brasil, com histórico comprovado em 

gestão em mais de 3.000 clientes corporativos. 

A UOL Diveo conta com Data Centers próprios, 

sendo dois deles de classe mundial e interligados 

em rede, oferecendo a melhor infraestrutura para 

seus serviços.

Solução

A tecnologia de Cloud Computing possibilita a 

otimização da utilização de recursos de proces-

samento e armazenamento de seus servidores, 

pois não vincula a infraestrutura a um hardware 

específico (conceito de virtualização). Por essa ra-

zão, a empresa que hospeda suas aplicações (ERP, 

CRM, E-mail, Site, Portal) em um ambiente Cloud 

Computing adquire maior estabilidade, disponi-

bilidade e controle, pois pode aumentar e reduzir 

sua infraestrutura de acordo com as suas necessi-

dades (infraestrutura elástica), pois ambientes em 

Data Center são construídos sob os mais moder-

nos conceitos tecnológicos e estruturais, incluindo 

os parâmetros de Green Computing para garantir 

o menor consumo de energia e a redução na emis-

são de resíduos. 

Parceria

A DX4 Tecnologia é parceira do UOL Diveo no in-

terior do Estado de São Paulo, realizando consul-

toria para gerenciamento e migração de ambien-

tes em Cloud.


