
Fornecimento de Infraestrutura 

como Serviço (IaaS), com alta 

disponibilidade, em ambiente 

virtualizado com auto provi-

sionamento, por meio de portal 

de autoatendimento.

Menor custo de 
contratação de 

infraestrutura como 
serviço (IaaS).

Garantia de estabili-
dade e alta disponibili-
dade do ambiente vir-
tual, proporcionando 

maior produtividade e 
eficiência operacional.

Agilidade na imple-
mentação, decorrente 
de maior automação 

de processos de provi-
sionamento dos recur-

sos computacionais.

Maior capacidade 
de resposta ao 

cliente e às neces-
sidades das suas 

aplicações.
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BENEFÍCIOS:

HOSPEDAGEM 
DE APLICAÇÃO 

AMBIENTE 
vCloud Suite – IaaS

SERVIÇO EM 
NUVEM
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CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS

ITENS qUE COMPõEM A SOLUÇÃO

Fornecimento de uma console de autoatendi-
mento que permite o provisionamento de recursos 
de infraestrutura, num ambiente com segurança e 
governança.

Os recursos contratados de vCPUS, Memória 

• Licenciamento de Sistema Operacional, Windows/
Linux.
• Serviços de firewall para comunicação entre redes 
no Datacenter Prodam.
• Serviços de balanceamento de carga para servidores 
de aplicação.
• Rede apartada com alta disponibilidade para os 
serviços alocados no ambiente.
• Realização de cópia de segurança do servidor virtual.

e Disco são disponibilizados nessa plataforma de 
autoatendimento e, a partir daí as máquinas virtu-
ais são criadas pelo cliente, conforme sua necessi-
dade. Lembrando que, para Disco, devem ser alo-
cados múltiplos de 50 GB.

SERVIÇO EM NUVEM HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO AMBIENTE vCloud Suite – IaaS
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CLoud CoMPutinG

Plataforma Microsoft – Sistema Operacional – 
MS Windows Server 2012 R2 ou posterior.

Plataforma Linux – Distribuição Gratuita Siste-
ma Operacional – CentOS – Versão: 6 ou superior;

interessado na soLução?

ENTRE EM CONTATO COM A 

CENTRAL DE NEGÓCIOS

comercial@prodam.sp.gov.br

Para mais 
informações 

acesse:
prodamsp


