
Hospedagem de aplicação em 

baixa plataforma de sistemas, em 

ambiente seguro, no Datacenter 

Prodam, sendo ofertada nas 

modalidades Gerenciada e Não 

Gerenciada. Na modalidade 

Gerenciada, o sistema é 

controlado e monitorado em 

regime 24 x 7, garantindo reação 

imediata a qualquer problema que 

a aplicação venha a apresentar.

Hospedagem 
de aplicação
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Internet com redundância
 e grande capacidade.

Alta disponibilidade entre os 
hosts físicos e entre os dois 

Datacenters, com redundância 
de recursos (geradores e 

no-breaks próprios).

Equipe de profissionais 
altamente capacitada, 
prestando suporte em 
diversas plataformas.

BeNeFÍcios:



Solução composta por servidores físicos e virtuais, 
instalados e configurados com sistema operacio-
nal e atualização requeridas pela aplicação a ser 
hospedada.
O cliente tem a possibilidade de escolher a solução 
com ou sem gerenciamento, podendo optar por uma 
das configurações abaixo, ou ainda poderá adequar 
a quantidade de vCPUs e vRAM (memória), inclusive 
expandindo VMs já ativas, viabilizando assim uma 
melhor adequação do serviço às suas necessidades.

Tipo I:  1 vCPU, 2 GB RAM.
Tipo II:  2 vCPU, 4 GB RAM.
Tipo III: 4 vCPU, 8 GB RAM.
Tipo IV: 8 vCPU, 8 GB RAM.
Tipo V: 12 vCPU, 16 GB RAM.

Obs.:
Para Plataforma Microsoft todos os servidores ini-
ciam com 60GB de Disco.
Para Plataforma Linux todos os servidores iniciam 
com 50 GB de Disco.

Hospedagem Modalidade Gerenciada
Opções de sistema operacional:

1 - Plataforma Microsoft
Sistema Operacional: Windows Server na última 
versão disponibilizada pelo fabricante ou versão 
imediatamente anterior.
Plataforma de Desenvolvimento: .Net.
Servidor Web/Aplicação: Microsoft IIS.

Configurações possíveis de hardware
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2 - Plataforma Linux – Distribuição Gratuita
• Sistema Operacional: CentOS, na última versão 
disponibilizada pelo fabricante ou versão imedia-
tamente anterior.
• Plataforma de Desenvolvimento: PHP, Java.
• Servidor Web/Aplicação: Apache/PHP e Tomcat.

Atividades contempladas
• Instalação e administração dos Sistemas Opera-
cionais.
• Configuração e administração da Infraestrutura 
de Virtualização.
• Instalação, configuração e administração de:
• Servidores de Certificados
• Servidores de Serviços de Rede
• Servidores de Aplicação
• Servidores Web
• Soluções de gerenciamento de conteúdo
• Análise de Logs.
• Suporte e troubleshooting do servidor (exceto a 
aplicação do usuário).
• Backup completo, incluindo aplicação e banco de 
dados, seguindo política de backup definida.

Hospedagem Modalidade Não Gerenciada
Opções de sistema operacional:

1 - Plataforma Microsoft
Sistema Operacional: Windows Server, na última 
versão disponibilizada pelo fabricante ou versão 
imediatamente anterior.

2 - Plataforma Linux – Distribuição Gratuita
Sistema Operacional: CentOS, na última versão dis-
ponibilizada pelo fabricante ou versão imediata-
mente anterior.


