SERVIÇOS DE TI
Datacenter e Cloud

Disaster Recovery
as a Service - DRaaS

A solução de Disaster Recovery as a Service (DRaaS) da SONDA se traduz em maior disponibilidade e
proteção aos aplicativos mediante mecanismos de replicação continua, failback/failover, monitoração,
suporte e reporting do estado de replicação do ambiente protegido.
Essa solução é ideal para proteger empresas com servidores físicos e/ou virtuais com ambientes
Linux/Windows, que necessitam de uma recuperação de desastres fora do site principal com Tempos
Objetivos de Recuperação (RTO) Pontos Objetivos de Recuperação (RPO) que cumpram com os
requerimentos do negócio.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Solução flexível e efetiva em custos, já que não é necessário
investir para implementar um segundo datacenter.
• Rápida recuperação de suas aplicações, com o fim de não
afetar a continuidade do seu negócio (SLA de compromisso
previamente acordado com o cliente).
• Evita perda de dados, ter um site de replicação de rápida
activação.
• Proteção contínua de dados, no que se traduz em menor
perda de dados em caso de uma falha.
• São realizados testes rigorosos, garantem que no
momento de desastre, o sistema funcione corretamente
sem inconvenientes.
BENEFICIOS
• Serviço de classe mundial, com alianças regionais com os
principais provedores do mercado.
• SONDA conta com modernos Datacenters certificados Tier
III na América Latina, para responder até mesmo os mais
exigentes requerimentos de negócio.
• Relações de longo prazo com os clientes, concentrando
em uma venda consultiva que permita dar a agilidade e
flexibilidade que exige o negócio do cliente.
• Datacenters interconectados no qual permite acelerar a
implementação da replicação, no caso de que tanto o
ambiente de produção e de replicação sejam gerenciados
pela SONDA.
• Pionero em serviços empresariais na nuvem (2010).
• Uma experiente equipe de especialistas na recuperação
de desastres para monitorar a replicação dos dados,
ou para executar testes ou processos de recuperação de
serviços.
CARACTERÍSTICAS
• Replicação agnóstica de solução de armazenamento e de
hipervisor.
• Instalação transparente do serviço de replicação sem
tempo de inatividade.
• Integração de hipervisor para permitir a proteção
unicamente das máquinas virtuais que necessitem.
• Réplica desde e para qualquer tipo de armazenamento, no
que reduz a complexidade e melhora a flexibilidade.
• Recuperação automatizada e orquestrada, no que oferece
um objetivo de tempo de recuperação (RTO) alinhado aos
requesitos de negócio.
• Considera a origem e reconfiguração de endereços IP/MAC,
para garantir que as aplicações restaurem em um estado
funcional.

• Permite testes sem impacto para failover.
• Migração de dezenas à centos de máquinas virtuais de
forma simultânea.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Servidores Virtuais
• Hosting/Housing

DATACENTER Y CLOUD
Os serviços de Datacenter da SONDA permitem que nossos
clientes tenham acesso à ambientes de compute tradicional
ou virtualizados, seguros, confiáveis, redundantes e flexíveis,
entregando soluções e serviços integrados de Datacenter
sendo em infraestrutura alocada nos Datacenters da
SONDA ou no infraestrutura do cliente. Nossos serviços em
ambiente cloud são a resposta ideal para organizações que
devem enfrentar desafios tais como um aumento explosivo
da demanda, ciclos de negócios sazonais ou a otimização de
uso dos seus recursos, entre outros.
Depois de decadas entregando serviços e soluções de
datacenter de classe mundial e pensando nas múltiplas
necessidades das empresas na atualidade, SONDA lançou
em 2010 a primeira oferta de cloud empresarial na América
Latina, a qual que com o tempo tem sido inovada de acordo
com os distintos desafios de negócio que enfrentam dia à
dia nossos clientes.
A oferta de cloud da SONDA está desenhada para cumprir
com os mais altos níveis de qualidade requeridos por médias
e grandes empresas, cujos os três pilares fundamentais
são segurança, disponibilidade e performance.
Encontre nosso portfólio de serviços de Datacenter e Cloud
em www.sonda.com
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