
Serviços para Infraestruturas 
de Energia, Telecom e TI
Serviços para Projetos

	y Engenharia e Design

	y Serviços de Instalação

	y Gerenciamento de Projetos

	y Serviços Customizados

Capacidades

Quer você esteja implementando um data center central ou de edge para o mercado 
empresarial, para operadoras Tier-1, para fornecedores de serviços Tier 2 e 3 ou para 
empresas de cabo ou wireless, a Vertiv está preparada para fazer seu site ficar pronto e 
funcionando rapidamente.

Nós projetamos, fazemos a engenharia, instalamos, integramos e testamos os 
equipamentos de energia, de rede e de TI associados com o projeto de forma que seja 
fácil lidar com o tráfego de dados. Também damos suporte para invólucros externos na 
última milha das redes de telecomunicações, implementando equipamentos e 
proporcionando serviços de conectividade por cabo.

Engenharia

Quando você confia na Vertiv para auxílio com a engenharia, você determina o nível de 
envolvimento da Vertiv que deseja. Nós projetamos soluções para as suas necessidades 
específicas, o seu budget e o seu cronograma; garantindo que as infraestruturas de 
energia, de rede e de TI sejam confiáveis, escaláveis e tenham a identificação/ resolução 
de problemas fáceis. Nossos serviços de engenharia incluem:

	y Avaliações e inventários do site

	y Planejamento de infraestrutura: plantas baixas, layouts dos racks, diagramas unifilares

	y Lista de materiais, especificações de engenharia e/ou metodologia de procedimentos

A Vertiv oferece serviços para infraestruturas de energia, de 
telecom e de TI como uma camada extra de expertise para 
implementações em sites novos e já existentes

A Vertiv possibilita que suas 
infraestruturas de energia, 
de telecom e de TI sejam …

Altamente  
Disponíveis
De forma que você possa 
confiar em sua rede quando 
uma crise chegar

Para ajudá-lo a identificar e 
resolver problemas mais 
rapidamente

Para ajudá-lo a gerenciar 
as despesas de capital e 
a operar de forma  
mais eficiente

Para minimizar custos 
e esforços para 
implementar sua rede

Para garantir a 
segurança operacional 
e cumprir com os 
padrões locais

Implementáveis e 
Escaláveis 
Rapidamente

Seguras e Em 
Conformidade

Fáceis para 
Identificar/Resolver 
Problemas

Econômicas e 
Eficientes
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Serviços para Infraestruturas de Energia,  
Telecom e TI

Instalação

Oferecemos produtos líderes na indústria 
e uma organização de instalações 
dedicada e experiente, com recursos 
nacionais para instalar equipamentos 
e infraestrutura de energia e de rede. 
Garantimos que seu projeto esteja 
completo e testado de acordo com 
as especificações de engenharia sem 
interrupções nos serviços de rede. Nossa 
expertise inclui:

	y Construção da infraestrutura das 
bandejas de cabos e dutos de fibra

	y Instalação e remoção de racks, 
gabinetes, equipamentos de energia, 
de rede, de TI e baterias

	y Cabeamento estruturado incluindo 
conectividade dos cabos de sinal de 
cobre/fibra ótica e cabeamento para 
energia de CA e de CC

	y Junções e terminações de fibra ótica

	y Testes de aceite dos equipamentos 
instalados, incluindo energia e cabos 
de sinal de cobre e de fibra ótica

	y Configuração preliminar de IP dos 
equipamentos de rede e de TI

Gerenciamento de Projetos

A equipe de gerenciamento de projetos 
da Vertiv é focada em atender as 
expectativas do cliente para soluções 
turn-key, desde a concepção do projeto 
até o término do trabalho. Garantimos a 
instalação de todos os equipamentos e 
serviços auxiliares de qualidade, dentro 
do prazo e em conformidade com os 
projetos de engenharia, assim como com 
os padrões específicos do cliente, da 
indústria e regulatórios. Servindo como 
ponto único de contato, gerenciamos 
todos os aspectos do projeto: do começo 
ao fim, incluindo colaboração com 
múltiplos fornecedores. 

Customizados
A Vertiv também proporciona rack & 
stack de equipamentos e integração de 
gabinetes, minimizando substancialmente 
o tempo de implementação no site. 
Fazemos isso através da integração e 
testagem dos equipamentos fora do site, 
em uma de nossas instalações. Nossa 
equipe especializada de técnicos e 
engenheiros entregam soluções turn-key 
completas nos serviços de construção 
customizada, alavancando o mesmo 
grau de expertise e de serviços que 
oferecemos no local.

Nosso portfólio de serviços está sempre crescendo. Apoiamos 
ativamente a Solução Smart Vertiv, um sistema inteligente localizado 
na fila e que integra racks, energia, refrigeração, confinamento de 
corredor, tecnologias de monitoramento e de controle, bem como 
nossos invólucros modulares para telecom e para TI. Estamos 
continuamente acrescentando mais capacidades e competências para 
poder prestar serviços e dar suporte às tecnologias que estão sempre 
evoluindo e aos desafios apresentados pelas infraestruturas de rede.

Para acessar o processo de garantia do produto, otimizar sua experiência  
pós-venda e obter mais informações, registre seu produto Vertiv™ em 
Vertiv.com/ProductRegistrationLATAM

http://Vertiv.com/ProductRegistrationLATAM

