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Conheça o Serviço LIFE™ para seus equipamentos de missão crítica e suas principais vantagens

 Monitoramento proativo e 
contínuo

 Uso do protocolo internet 
aberto HTTPS 

 Redução do risco de uma 
interrupção em sua operação

 Alertas para mudanças no 
status do equipamento

 Melhora do tempo de 
resposta em ocorrências

 Redução do tempo médio 
de reparo MTTR

 Otimização da vida útil 
dos equipamentos 

 Redução do custo de 
parada downtime

 Previsibilidade de budget 
para componentes críticos 

Principais Benefícios

O Serviços de Monitoramento LIFE™ fornece monitoramento 
continuo e análise dos dados de seus equipamentos vitais 
através de uma equipe técnica especializada 24x7 de forma a 
garantir que seu equipamento permaneça sempre em 
operação, em caso de algum alarme, a Vertiv iniciará o 
atendimento proativo de forma a restabelecer sua operação 
no menor tempo possível.

O sistema LIFE™ utiliza protocolo HTTPS (Hypertext Transfer 
Protocol Secure), via porta 443, para transmitir dados de 
forma unidirecional de seus sistemas de energia e ar 
condicionado diretamente para os nossos analistas remotos. 
Em outras palavras a comunicação com LIFE™ não vai colocar 
em risco a segurança da sua rede. Além do mais, a tecnologia 
elimina a necessidade de configurações especificas no 
firewall corporativo. Com o Serviço de Monitoramento LIFE™, 
você recebe uma solução amigável que além de robusta, é 
fácil de usar.
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