
A vantagem da simplicidade

INFRAESTRUTURA PARA TI DISTRIBUÍDA 
NOS SETORES BANCÁRIO E FINANCEIRO

Simplificando a implementação, disponibilidade  
e gerenciamento

VISÃO GERAL

Suporte à TI das filiais e de  
escritórios regionais

Uma infraestrutura de TI confiável é essencial 
para processar transações e atender clientes  
em todos os níveis de serviços bancários e 
financeiros. Em filiais, robustos sistemas de TI 
estão se tornando ainda mais importantes, à 
medida que os bancos avançam para aumentar 
o autoatendimento e usam a tecnologia para 
acelerar o processamento de empréstimos  
e outros serviços.

A prestação de uma TI confiável aos funcionários 
e clientes locais não pode acontecer sem  
o suporte certo. Suporte em termos da 
infraestrutura de TI, permitindo que sua rede 
funcione ininterruptamente, com segurança  
e com visibilidade remota. E suporte de uma 
equipe de especialistas, para lhe ajudar a 
configurar, iniciar e manter os sistemas dos  
quais sua rede depende.
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O

OTIMIZAÇÃO

Ciclo de vida  
do serviço

GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO
OPERAÇÕES
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Os serviços e a infraestrutura crítica da 
Vertiv™ permitem que praticamente 
qualquer espaço seja transformado em 
um micro data center, que pode ser 
implementado rapidamente, alcançar alta 
disponibilidade e permitir gerenciamento 
simples e sem preocupações. 
Conseguimos isso através de:

	y Infraestrutura integrada e pré-
configurada, que proporciona a 
conveniência “plug-and-play” para 
espaços pequenos e pontos de 
presença (edge locations).

	y Infraestrutura compacta e confiável 
para espaços pequenos, permitindo 
que a proteção de energia e o 
gerenciamento térmico sejam 
adaptados aos requisitos de espaço 
e tempo de operação.

	y Monitoramento remoto e serviços 
LIFE®, que oferecem visibilidade  
ao desempenho dos ativos de TI.

	y Serviços de implementação, 
emergência e manutenção, que 
garantem desempenho consistente  
e confiável, sem expertise técnica  
e dedicada no local.
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A Vertiv, anteriormente Emerson Network Power, combina  
o espírito empreendedor de uma startup com os recursos  
e a experiência de um líder do setor. Oferecemos um portfólio 
completo de soluções para pequenos espaços, com o suporte 
de mais de 255 centros de serviço, 3 mil engenheiros para 
serviço em campo e 400 pessoas de suporte/resposta técnica. 

Embora o nome possa ser novo, nossas soluções – incluindo as 
tecnologias ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure® e Trellis® – se 
comprovaram ao longo de milhões de horas de operação em 
algumas das aplicações mais críticas do mundo. 

Soluções e serviços que simplificam as implementações de Edge
Sucesso do cliente: Empresa de serviços financeiros 
conta com a Vertiv para energia, refrigeração e 
monitoramento da TI do escritório local

Necessidade

Esse líder na área de serviços fiscais e de auditoria,  
com escritórios em todo os EUA, estava embarcando em  
uma atualização e upgrade da tecnologia de servidor e 
infraestrutura para vários escritórios locais. 

Solução

Por mais de vinte anos, a empresa confia nas tecnologias de 
gerenciamento térmico e de energia Liebert® e em seu parceiro 
comercial local da Vertiv. Eles trabalharam juntos para identificar 
e padronizar uma configuração de UPS para os escritórios locais, 
usando o Liebert® GXT4 em capacidades de 6, 8 ou 10 kVA, 
dependendo das necessidades de computação de cada 
escritório. Cada UPS está equipada com o cartão Liebert IS  
Unity para monitoramento remoto e tem cobertura pelo Power 
Assurance Package (Pacote de garantia de energia), para garantir 
manutenção sem problemas. O gerenciamento térmico é 
fornecido em cada local através de unidades de refrigeração de 
precisão compactas, incluindo Liebert Mini-Mate e Liebert PDX.

Resultado

Trabalhar com um parceiro confiável, com uma gama completa 
de soluções de infraestrutura, permitiu à empresa oferecer 
suporte a escritórios locais com sistemas de TI robustos e 
confiáveis, sem sobrecarregar a equipe local com a tarefa  
de monitorar ou manter a infraestrutura de TI.

Sucesso do cliente: Adicionar redundância aos escritórios 
regionais se torna acessível com UPS Liebert GXT

Necessidade 

Um dos vinte principais bancos nos EUA, com mais de 1.200 
agências de varejo e mais de 40 escritórios regionais, tinha 
problemas com seus sistemas UPS nos escritórios regionais.  
Os custos de manutenção nos sistemas UPS trifásicos de 
grandes dimensões aumentavam, à medida que envelheciam,  
e o tamanho das unidades tornava a adição de redundância 
muito cara.

Solução

Trabalhando com seu parceiro de negócios local da Vertiv, o 
banco conseguiu alcançar redundância 2N em todos os seus 
escritórios regionais, substituindo cada sistema UPS trifásico por 
duas unidades Liebert GXT compactas e monofásicas de 10 kVA, 
em configuração redundante. As unidades UPS Liebert GXT, 
montadas em rack, foram integradas em um gabinete DCE Vertiv 
seguro e chegaram ao local prontas para instalação rápida.

Resultado

Essa solução proporcionou ao banco maior confiabilidade com 
redundância de UPS e segurança física aprimorada, através do 
gabinete DCE bloqueável. A pré-integração das unidades UPS  
no gabinete simplificou a instalação e economizou cerca de  
três horas do tempo da equipe de TI, por local. 


