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CLOUD SURVEY CLOUD MIGRATION CLOUD OPERATION

Até 6 instâncias Valores a orçamentar de acordo com o Survey inicial

Até 15 instâncias Valores a orçamentar de acordo com o Survey inicial

Até 25 instâncias Valores a orçamentar de acordo com o Survey inicial

# INSTÂNCIAS FÍSICAS / VIRTUAIS

Nota: Os valores para as fases de Cloud Migration e Cloud Operation deverão ser definidos
após a realização do Cloud Survey, dependendo das necessidades identificadas junto do cliente.

Escolha o serviço Wondercloud
que mais se adapta à sua operação.

Saber mais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In eu urna eget nisl scelerisque congue eu nec mauris.
Donec sit amet sem volutpat justo elementum posuere
sit amet id nisl. Vivamus volutpat sem convallis egestas
consectetur. Sed consectetur velit et est dignissim,
vitae rhoncus enim auctor.

Segurança no acesso
e gestão da informação

Maior elasticidade
e resiliência dos sistemas

e aplicações

Redução dos custos
de manutenção das
infraestruturas
e aplicações

Possibilidade de acesso
remoto à sua informação e
aplicações sem necessidade

de VPN

Disponibilização da
informação e acesso a

aplicações e sistemas 24x7

Realização de backup
de dados de forma

automática

Eliminação da necessidade
de investir em nova
infraestrutura para
escalar o negócio

Maior facilidade para
garantir o cumprimento

do RGPD

* Para uma versão simplificada de migração para a Cloud, serão excluídas configurações atípicas.
Contacte-nos para mais informações.

Oferta sem customização
na solução a adotar.

Customização da melhor
solução para a realidade

do seu negócio

OFERTA CUSTOMOFERTA BASE

CLOUD MIGRATION & OPERATION

CLOUD SURVEY*

CLOUD SURVEY

Levantamento das máquinas
e serviços existentes.

-
Identificação dos perfis de acesso.

-
Desenho da estratégia de

migração de acordo com objetivos.

CLOUD MIGRATION

Criar e configurar as instâncias
para migração.

-
Adaptação dos serviços

Java para ambiente cloud.
-

Otimização dos custos de storage.

CLOUD OPERATION

Atualização automática
de software.

-
Monitorização dos sistemas.

-
Service Desk para
reporte incidentes.

-
Resolução de incidências de
acordo com níveis de serviço.

1 2 3

RELATÓRIO DE MIGRAÇÃO
com detalhes da operação e custos.

(O trabalho de survey é executado pela KnowledgeWorks,
empresa expecialista em IT, pertencente ao grupo Wondercom)

Sabemos que não existem projetos de migração para Cloud iguais:
cada cliente apresenta os seus próprios desafios.

Apresentamos uma abordagem faseada que permite definir a melhor
solução para as necessidades do seu negócio desde o arranque do projeto.

Confie num único parceiro para assegurar a transformação digital
da sua empresa, garantido o suporte continuado após a migração.

Escritórios e Serviços

Garanta a segurança da
informação e o back-up dos

seus projetos

Hotelaria

Migre as suas aplicações de
gestão de reservas para Cloud

e aceda remotamente

Retalho

Consulte a informação de
negócio das suas lojas no
conforto de sua casa

Coworking

Defina espaços de arquivo
na Cloud para cada empresa e
analise a rentabilidade da salas

Clínicas

Aceda a informação sobre
os doentes e garanta a

conformidade e segurança
dos dados

Media e Eventos

Armazene, processe e partilhe
conteúdos de vídeo em qualquer
plataforma a qualquer momento

Startups

Ajudamos a sua Startup
a ser uma “Born in the Cloud”,
possibilitando a escalabilidade

seu negócio

Transportes e Logística

Aplicação de gestão de
operações acessível 24x7,
garantindo a segurança

da informação

Saiba mais Ver planos

Se ainda tem os sistemas e informações a correrem em
servidores físicos, a WonderCloud pode ser a solução
ideal para tornar a sua organização mais acessível a

todos os colaboradores.

Saiba como o podemos ajudar a cortar a relação com o
físico e migrar toda a sua operação de forma segura para
a Cloud, reduzindo as necessidades de investimento na

infraestrutura tecnológica.

Potenciamos a transformação digital do seu negócio.


