
Soluções de hosting gerenciadas em ambiente seguro e 
com disponibilidade garantida.

O Hosting Dedicado 
Diveo foi idealizado 

para otimizar a 
operação de TI de 

sua empresa.

Com o Hosting Dedicado Diveo você informa sua 
necessidade e a Diveo entrega a solução, através do 
fornecimento da infra-estrutura física dos Data 
Centers Diveo reconhecida pelo mercado, além do 
fornecimento dos equipamentos e softwares para 
instalação de suas aplicações e dados, tudo 
monitorado e acompanhado pela operação full-time 
de equipes especializadas. O ambiente contará 
ainda com todos os serviços periféricos de 
segurança e contingência de dados de acordo com 
seus requisitos de negócios.

Sua empresa contará com o maior e melhor data 
center de padrão mundial da América Latina.

Uma solução que se torna uma extensão da área de 
TI de sua empresa.

O Hosting Dedicado Diveo disponibiliza infra-
     de fabricantes renomados que disponibilizam estrutura redundante para a instalação e 
     alta performance; hospedagem de suas aplicações, links de 
     Monitoração e gerenciamento da conectividade, conectividade e dados, contando com:
     de infra-estrutura e equipamentos e sistemas;

     Gerenciamento do sistema operacional –      Equipe operacional 24x7x365;
     atualizações, patches e monitoração;     Banda de acesso à Internet através do Backbone 
     Administração do Banco de Dados – database      IP Diveo de alta disponibilidade e capacidade, 
     administrador de infra-estrutura;     além de redundância nativa competitiva;
     Gerenciamento de falhas – troubleshooting      Conectividade de alta performance por links 
     profissional e eficaz;     dedicados Diveo, além de ser ponto de presença 
     Gerenciamento de mudanças – equipe      das principais operadoras de telecomunicação 
     especializada para redução de riscos;     do mercado;
     DiveoInsite – portal on-line contendo todas as      Segurança lógica personalizável através de 
     informações de seu ambiente;     firewalls e sistemas de proteção da Diveo;
     Diveo Backup – contingenciamento de dados ao      Alta disponibilidade e desempenho são 
     seu alcance.     alcançados devido a projeto que elimina todos 

     os pontos únicos de falha e utiliza equipamentos 

Monitoração de Aplicações

Banco de Dados Aplicações

Sistemas de Apoio
Monitoração Equipamento - Backup - Antivírus

Sistema Operacional

Equipamentos Dedicados
Servidores - Swicthes - Firewalls - Storage

Infra-estrutura Física Dedicada
Links Dedicados, Racks e/ou Cages Dedicados

Infra-estrutura Física - Espaço / Climatização / Energização / Conectividade Internet

Especialistas Níveis 2 e 3

Equipe Especializada 24x7x365
Field - Eng. Sistemas - DBA

Estruturas Especializadas
Backup - Gerência - Storage - Relatórios - Insite

Infra-estrutura de Serviçoçs da Diveo

Parceiros Estratégicos
Hardware - Sistemas - Serviços
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HOSTING DEDICADO DIVEO. 
SERVIÇOS CONFIÁVEIS E 
SEGUROS PARA SUAS INFORMAÇÕES. 

A Diveo oferece uma infra-estrutura com padrões mundiais em 
data center, para que sua empresa conte com:

     Foco na máxima segurança e disponibilidade 

     das aplicações;

     Aderência ao seu core business e seus clientes;       

     Segurança física e lógica, altos padrões de 

     performance e disponibilidade; 

     Redução de custos com ganho operacional de 

     escala: sua equipe segue focada no negócio;    

     Transformação de investimentos em 

     equipamentos e serviços, com proteção de 

     atualização tecnológica;

     Conectividade pública via VPN IPSec através 

     de firewalls dedicados;

     Storage: provisionamento storage e portas de 

     acordo com sua aplicação;

     Diveo Server Load Balance: serviço de 

     balanceamento de carga para 

     servidores públicos.


