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Uma História da Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta (UPS) GXT Liebert ®  
e do Power Assurance Package

Rede Nacional de Restaurantes Apoia Expansão  
com Infraestrutura Pronta para TI

O Cliente

Uma rede popular de restaurantes

?!
A Necessidade 

Crítica

Com quase 200 unidades e planos de expansão agressivos, essa rede de restaurantes precisava de uma solução de proteção  
de energia para garantir a continuidade dos negócios em suas novas unidades. A rede também precisava resolver um problema 
com os sistemas UPS em unidades existentes que foram instalados inadequadamente.

A Solução

Trabalhando com seu parceiro de canal, e com apoio do parceiro comercial local da Vertiv, a empresa padronizou os  
sistemas UPS de dupla conversão GXT Liebert® com bypass de manutenção integrado e baterias externas para alcançar a 
confiabilidade e disponibilidade necessárias para o negócio em crescimento. Além disso, a rede de restaurantes usou o Vertiv™ 
Power Assurance Package para instalação profissional e manutenção contínua da infraestrutura de TI dentro de cada unidade.

Os Resultados

	y Foi assegurada energia AC contínua e de alta qualidade para novas unidades

	y Uma instalação anterior inadequada de sistema UPS foi corrigida para obter, de forma econômica, um tempo de execução  
de bateria de 30 minutos para todas as unidades, dando à empresa tempo suficiente para fechar contas e terminais no caso 
de uma interrupção de energia

	y Foi removida a carga da instalação e manutenção da infraestrutura dos recursos internos, permitindo que a empresa  
e seus funcionários se concentrem no crescimento contínuo

O Jeito Vertiv

Muitos dos maiores varejistas do mundo contam com produtos e serviços da Vertiv para apoiar a transformação digital  
e manter a continuidade dos negócios. A Vertiv possibilita soluções padronizadas de TI de ponta para lojas e centros  
de distribuição, economizando tempo de implementação de empresas enquanto otimiza o desempenho do data center  
e simplifica o gerenciamento de TI em geral.


