
   

 

   

 

 

Solução destinada para hospedagem, 

no Data Center Prodesp, de 

equipamentos dos clientes, tais como 

servidores, roteadores, storages, entre 

outros. 

HOSPEDAGEM FÍSICA 

DE EQUIPAMENTOS 
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HOSPEDAGEM FÍSICA DE EQUIPAMENTOS 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ Solução para Hospedagem Física de Equipamentos. Contempla: 

o Infraestrutura civil, elétrica e climatização/refrigeração; 

o Segurança física; 

o Controle de acesso com recursos biométricos e monitoramento por 

CFTV; 

o Prevenção contra incêndios; 

o Redundância de alimentação energética por meio de linhas de 

transmissão segregadas e usina de geração própria; 

o Habilita a administração remota dos equipamentos pelo cliente. 

 

✓ Suporte técnico:  

o Serviços com disponibilidade 24x7: 

▪ Ligar/desligar os equipamentos no rack; 

▪ Reset de equipamentos; 

o Serviços com disponibilidade em horário comercial: 

▪ Acompanhar os profissionais designados pelo cliente para 

acessar os equipamentos; 

▪ Instalação dos equipamentos no rack e energização. 

 

✓ São três modalidades de serviço oferecidas: 

o Hospedagem em Slot: 

▪ Voltado para hospedagem física de equipamentos individuais, 

como roteadores, servidores de rack etc.; 

▪ Contempla o espaço de 2Us em um rack padrão e inclui: 

• Instalação do equipamento no rack; 

• Energização e conexão lógica. 
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HOSPEDAGEM FÍSICA DE EQUIPAMENTOS 

o Hospedagem em Rack Padrão: 

▪ Voltado para hospedagem física de equipamentos, como 

servidores, roteadores, storages, switches etc., que ocupem o 

rack padrão inteiro (42Us); 

▪ O rack padrão é fornecido pela Prodesp para instalação dos 

equipamentos do cliente. Inclui: 

• Instalação dos equipamentos no rack; 

• Energização e conexão lógica. 

 

o M² do Data Center (Cage) 

▪ Complementa o serviço de Hospedagem em Rack Padrão, na 

medida em que reserva um espaço no Data Center: 

• Segregação física dos racks padrão, dentro dos quais os 

equipamentos dos clientes estão hospedados, por meio 

de gradis (cages). 

 

BENEFÍCIOS 
 

✓ Melhor direcionamento dos investimentos, na medida em que são utilizados 

os recursos do Data Center Prodesp, que possui quatro Certificações ISO;  

✓ Reduz os custos para implantação e operação dos equipamentos; 

✓ Habilita a implantação de Planos de Continuidade dos serviços. 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 

✓ Levantamento do parque de equipamentos do cliente; 

✓ Projeto Técnico para planejamento da implantação; 

✓ Link IntraGov / Internet ou dedicado. 
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HOSPEDAGEM FÍSICA DE EQUIPAMENTOS 

SERVIÇOS FORA DE ESCOPO 
 

✓ Gerenciamento dos equipamentos; 

✓ Backup do ambiente hospedado; 

✓ Suporte técnico para sustentação, desenvolvimento ou manutenção de 

aplicações ou programas do cliente. 

 

 


