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Garantindo a continuidade das aplicações
vitais do presente e do futuro
Quase todos os aspetos das nossas vidas envolvem o uso de tecnologia. É como trabalhamos, nos divertimos
e fazemos tudo o resto. Esta conectividade ou utilização dos dados é incorporada no próprio tecido da nossa
sociedade. É essencial para o progresso humano. A Vertiv acredita que existe uma melhor forma de satisfazer
a crescente procura de dados – impulsionada pela paixão e pela inovação.
Enquanto peritos do setor, colaboramos com os nossos clientes para projetar e construir infraestruturas preparadas
para o futuro. Combinamos o nosso portefólio de hardware, software, análise e serviços contínuos para assegurar
que as aplicações vitais dos nossos clientes funcionam continuamente, com excelente desempenho e crescem com
as necessidades do negócio.
Centros de dados: Hyperscale/Cloud, Colocation, Enterprise e Edge
Redes de comunicações: Macro Site, Central Office, Small Cell e Centro de Dados
Comercial e industrial: Cuidados de saúde, fabrico, tráfego ferroviário/massas, geração de energia
e combustível e gás
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Dimensão global e bem estabelecida
e rede de cadeia de fornecimento

Clientes que operam em alguns dos
setores mais essenciais do mundo
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4,4 mil milhões de USD
(ano fiscal de 2020)
SEDE
Global: Columbus, Ohio, EUA
Regional: China, Índia, Filipinas
e Itália

Cerca de 21 000 em todo o mundo
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PRINCIPAIS FACTOS

Alibaba, Alstom, America
Movil, AT&T, China Mobile,
Equinix, Ericsson, Reliance,
Siemens, Telefonica, Tencent,
Verizon e Vodafone

O NOSSO OBJETIVO

Acreditamos que existe uma melhor forma de satisfazer a crescente
procura mundial de dados – impulsionada pela paixão e pela inovação.

AS NOSSAS MARCAS

A NOSSA PRESENÇA

Monitorização da Bateria

PRESENÇA A NÍVEL MUNDIAL
Localizações de fabrico e montagem 19
Centros de assistência +300
Técnicos de assistência no terreno +3100
Apoio/Resposta técnica +250
Centros/laboratórios de experiência do cliente 15

EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA
Localizações de fabrico e montagem 6
Centros de assistência +70
Técnicos de assistência no terreno +580
Apoio/resposta técnica +80
Centros/laboratórios de experiência do cliente 6

Albér™
Avocent®
Gestão de TI

Chloride®
Poder industrial

Cybex™
Gestão de TI

Laboratórios de energia
Térmico comercial e industrial

Geist™
PDU em Bastidor

Liebert®
Energia CA e térmica

Netsure™
Alimentação CC
AMÉRICAS
Localizações de fabrico e montagem 8
Centros de assistência +165
Técnicos de assistência no terreno +1370
Apoio/resposta técnica +100
Centros/laboratórios de experiência do cliente 5

Vertiv.com

ÁSIA-PACÍFICO E ÍNDIA
Localizações de fabrico e montagem 5
Centros de assistência +57
Técnicos de assistência no terreno +1150
Apoio/Resposta técnica +70
Centros/laboratórios de experiência do cliente 4
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