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Uma História do Power Assurance Package e do Vertiv™ SmartCabinet™

Grande Varejista Usa Integração  
e Serviços para o Novo Conceito de Loja

O Cliente

Um grande varejista

?!
A Necessidade 

Crítica

Com mais de 1.500 unidades cobrindo várias marcas, esse varejista estava apresentando um novo conceito de loja em áreas  
de alto tráfego que exigia suporte de TI mais robusto que aquele que a empresa tinha em suas lojas de marca única.

A Solução

Um parceiro Vertiv local configurou duas soluções Vertiv™ SmartCabinet™ para cada unidade usando uma fonte de  
alimentação de energia ininterrupta GXT Liebert® de 3 kVA e duas unidades de distribuição de energia em rack gerenciado 
montadas verticalmente no gabinete. Um SmartCabinet em cada unidade foi configurado para alojar a TI com baías bloqueáveis, 
permitindo que cada marca controle o acesso aos seus ativos. O varejista também aproveitou o Vertiv Power Assurance 
Package para proteção abrangente dos SmartCabinets, incluindo cinco anos de suporte de manutenção.

Os Resultados

	y  Mais poder de computação foi implementado rapidamente para garantir a disponibilidade do novo conceito de loja  
na rede do varejista

	y  O pequeno espaço ocupado atendeu aos requisitos de espaço limitado na loja ao mesmo tempo em que forneceu  
a capacidade de computação necessária

	y Baías bloqueáveis aprimoraram a segurança física dos ativos de TI

	y A solução pronta para TI minimizou a necessidade de profissionais de TI internos

	y  A solução de manutenção ofereceu implementação e inicialização simplificadas com proteção de energia contínua  
e livre de preocupações

O Jeito Vertiv

Acompanhar a demanda dos clientes, especialmente em ambientes de varejo que dependem de TI para dar suporte a sistemas 
de ponto de venda, significa mover a infraestrutura para a extremidade da rede. Essa distribuição de TI é simplificada com 
infraestrutura integrada e pré-configurada e suporte de ciclo de vida dos especialistas da Vertiv.


