
Virtual
data 
center

Be connected. Be Ar Telecom



Solução de cloud privada, com 
recursos dedicados, desenhada 
para endereçar todos os tipos de 
necessidades das organizações, 
que garante total transparência 
de tecnologias e de arquiteturas 
para além de uma excelente 
performance.

Virtual 
data center

O serviço consiste na con-
tratação de uma quota de 
recursos computacionais 
virtuais que são adminis-
trados num portal de ges-

tão self-service desenhado 
para proporcionar aos ges-
tores de IT total autonomia 
de gestão.



Data center próprio

Monitorização, vigilância e 
controlo de acessos.

Arquitetura redundante

Plataforma com total 
redundância nos servidores, 
armazenamento, redes e 
segurança.

Integração de redes

Permite integração entre o virtual 
data center e as redes do cliente.

Serviços complementares

Oferta alargada de serviços de 
administração, backup, disaster 
recovery e monitorização.

Vantagens



Arquitetura

O serviço de Virtual data 
center está assente numa 
infraestrutura multiplataforma

A camada de virtualização VMware 
oferece os melhores níveis de 
performance e segurança, estando 
constantemente em atualização 
e correspondendo ao stack de 
produtos VMware.

Virtualização

VMware é a solução de 
virtualização líder do setor 
que permite obter o máximo 
desempenho dos equipamen-
tos físicos enquanto entrega 
aos clientes, num ambiente 
multi-tenant, capacidade de 
computação, armazenamento 

e rede sem compromissos de 
performance ou segurança. 
Com solução de alta dispo-
nibilidade, permite garantir 
uma qualidade de serviço na 
ordem dos 99,99%. 

assente em componentes de 
rede, sistemas e aplicações 
fornecidos pelos fabricantes 
líderes de mercado.



Portal de gestão

O portal de gestão self-service 
proporciona total autonomia de 
provisão e gestão:

Datacenters virtuais

Recursos computacionais:  vCPU e memória

Armazenamento

Redes e firewalls

A consola de gestão permite 
criar sub-datacenters e 
utilizadores com diferentes 
privilégios de utilização, gerir 

recursos da infraestrutura, 
criar redes, definir políticas de 
segurança e criar snapshots.

Computação

Disponibilização de uma quota de 
recursos computacionais virtuais com 
total flexibilidade de configurações 
entre vCPU, vRAM e espaço em disco.

Capacidade de processamento

Memória

Armazenamento  (NVMe, SSD, SAS e NL-SAS)

Sistema operativo - Microsoft e Linux

Base de dados - Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB 
e PostgreSQL

 Firewall - Edge básica (incluída), Edge avançada, 
Watchguard FireboxV (Small) e Watchguard FireboxV 
(Medium)

 Redes - Acesso ao VDC através de VPN ou acesso 
dedicado

Antivírus - Nível de proteção superior com o antivírus 
ESET



Serviços
complementares



Administração

Os serviços de administração 
permitem aos clientes fazer o 
outsourcing da gestão das suas 
plataformas de servidores, 
beneficiando do know-how, disponibilidade e capacidade 
dos administradores de sistemas da Ar Telecom para a 
gestão e suporte dos seus sistemas, libertando as equipas 
internas para se focarem nas prioridades estratégicas da 
organização. 

Monitorização

Portal de monitorização para 
clientes que não possuem 
serviços de administração e de 
suporte contratados para as suas 
máquinas virtuais. 

Com este serviço usufrui de um portal para visualizar 
o estado das suas máquinas virtuais e a utilização dos 
recursos computacionais e de storage.

Sistema operativo 

Base de dados

Active directory

Firewall



Disaster recovery

O serviço de DR assegura a existência 
de uma réplica das máquinas virtuais 
contratadas numa infraestrutura em 
datacenter alternativo localizado no 
Porto. 
O serviço de DR também assegura a reserva de capacidade para 
iniciar os serviços em caso de desastre no datacenter principal ou 
em caso de simulacro. 

Backup

Backup self-service

Backup gerido

O serviço de backup permite 
implementar políticas de cópias de 
segurança dos servidores virtuais 
existentes no Virtual data center. 

Esta solução é baseada em software Veeam, com 
integração com a plataforma de Virtual data center, sem 
necessidade de instalar qualquer software na máquina 
virtual. 

Recuperação de máquina virtual completa

Recuperação de ficheiros individuais

Recuperação de itens aplicacionais



Appliances para SAP

As implementações SAP requerem 
um conjunto de especificidades 
muito exigentes que obrigam a um 
desenho cuidado da infraestrutura 
de suporte, 
por forma a garantir que a infraestrutura disponibilizada 
cumpre os requisitos e expectativas de uma solução SAP.

A Ar Telecom disponibiliza vários tipos de soluções para 
implementação SAP, dividindo-se em soluções com 
appliances físicas e soluções no ambiente cloud da Ar 
Telecom, especialmente desenhado para acomodar 
máquinas SAP.
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