




Datacenter Virtual - DCV

Cloud pública ou privada

A solução cloudsolutions DCV IP Telecom permite às 
empresas disporem de cloud pública ou privada seguras, 
reunindo recursos de infraestrutura para datacenters 
virtuais e serviços de:
 
    -  Aplicações empresariais 
    -  Portais Web  
    -  Interfaces Internet e Intranet  
 
entre outros. 

Infraestrutura como um serviço  
 
Com recurso a pools lógicas – computação, 
armazenamento e gestão de redes - as organizações 
podem gerir recursos de forma mais eficaz, sustentada 
numa completa abstração entre os consumos e entrega 
de serviços de TI.  
 
A camada de virtualização de Hardware permite 
entregar às organizações e utilizadores infraestruturas 
virtualizadas num formato de datacenters virtuais 
isolados, partilhando recursos de uma infraestrutura física 
comum. Desta forma, melhoram-se os rácios de 
utilização de hardware e o nível de consolidação, 
permitindo assim oferecer ambientes virtuais a custos 
mais competitivos face a uma infraestrutura própria. 

Agilidade e Capacidade de resposta 
 
Sem sacrificar a segurança ou o controlo, os clientes 
podem experimentar agilidade e capacidade de resposta 
sem precedentes, reduzir os custos de TI através da 
consolidação de recursos, automação de tarefas e 
administração de sistemas simplificada.  

Controlo 
 
A solução DCV permite aos utilizadores/administradores 
gerir e monitorizar o hardware dos sistemas, executar 
atualizações de so�ware, criar e gerir recursos virtuais 
(servidores virtuais, redes virtuais e armazenamento) e 
monitorizar a utilização de todos os recursos do sistema 
em tempo real. 

Especificações

•   Escolha do Hardware (cloud privada)
•   Definição de Hardware e Serviços por tipo de cliente 
•   Serviços de valor acrescentado na oferta base do 
    serviço:
    Backups, Firewall, Consola de gestão, Conectividade
•   Possibilidade de crescer e decrescer em função das
    necessidades  

 
Gestão
 
•   Modelo de subscrição de recursos com total 
    flexibilidade no crescimento e controlo de recursos 
•   Serviço de Cloud pública para clientes focados no 
    custo e flexibilidade
•   Serviço Cloud privada para clientes com
    necessidade de reserva de capacidade ou recursos
    dedicados para os seus ambientes 
•   Modelo de faturação sem custos escondidos,
    nomeadamente MB In/Out e IOPS 

Através de parcerias com um amplo ecossistema de 
serviços, oferecemos serviços cloud onde os clientes 
podem estender a sua capacidade de datacenter e de 
serviços a oferecer, gerindo-os de forma autónoma e 
com facilidade.
 

Ligamos negócios
CloudSolutions

Housing
Hosting

A solução de Data Center Virtual IP Telecom oferece todos os requisitos de infraestrutura, incluindo 
segurança, computação, armazenamento e sistema de rede virtualizados, providenciando todos os 

serviços necessários para operacionalizar as cargas de trabalho em minutos.
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Always-On  Proteção DDoS

As nossas soluções de proteção colocam à disposição 
dos nossos clientes um conjunto de funcionalidades e 
serviços avançadas num formato SaaS que permitem 
protejer os clientes com exposição a fenómenos de 
natureza maliciosa sem necessidade de investimento 
em infraestutura própria.

Desta forma o cliente maximiza a utilização de uma 
infraestutura virtualizada complementando a proteção 
com soluções de mitigação de ataques DDoS 
conjugadas com funcionalidades de proteção 
aplicacional (WAF).

Estas soluções podem ser geridas como serviço ou    
pela equipa técnica do cliente.

Salvaguarda de ataques DDoS

A proteção DDoS proteje o cliente de ataques às suas 
aplicações mediante o redirecionamento e inspeção  de 
pedidos na cloud permitindo o tráfego legitimo fluir sem 
obstáculos para os sites protegidos.

O serviço utiliza uma rede mundial de acelaração de 
conteudos (CDN) assegurando um acesso mais rápido a 
conteúdos, permitindo assim uma experiência 
melhorada de utilização web para o utilizador final.

Esta solução oferece o que de melhor existe em termos 
de segurança e proteção web, sem nenhum requisito 
de hardware ou so�ware e sem qualquer modificação 
da aplicação Web, de forma a que as organizações 
possam disponibilizar as suas aplicações sem 
necessidade de dedicar recursos humanos e técnicos à 
sua segurança.

CyberSecurity PenTesting

Focado em ameaças internas, esta 
solução avalia a segurança dos 
sistemas, computadores e redes, 
simulando ataques maliciosos na 
descoberta de vulnerabilidades das 

redes e sistemas, de forma a garantir uma operação 
ininterrupta .

Porque as redes, utilizadores, dispositivos e aplicações 
estão em constante evolução, é crítico realizar testes 
continuamente, mantendo os sistemas e infraestruturas 
salvaguardados a todo o momento.

A IP Telecom propõe uma plataforma de teste de 
penetração automatizado, que avalia e reduz o risco 
corporativo de segurança cibernética, tendo como base 
a perspetiva de um Hacker. 

Este so�ware identifica, analisa e prioritiza correção de 
vulnerabilidades detetadas. Esta solução é 
completamente agentless, não sendo necessária a 
instalação de agentes ou configurações de rede, 
executando os testes de penetração apenas com 
acesso à rede física sem quaisquer credenciais, atuando 
como um ou “exército” de hackers.

Redes de conhecimento

Agentes de segurança e prestadores de serviços usam 
mundialmente esta solução para realizar testes de 
penetração contínuos, baseados em máquinas, 
comungando soluções e riscos encontrados, criando 
uma rede de conhecimento adaptada a esta solução e 
em constante evolução relativamente às últimas 
ameaças ou mesmo um passo à frente dos hackers 
mal-intencionados.

Identificação e Priorização

São produzidos relatórios detalhados juntamente com as 
remediações propostas, indicando os passos críticos para 
atingir os objetivos de remediação com base nas 
prioridades relevantes dos seus ativos críticos.

CloudSolutions – Serviços de DATACENTER & TI
A sua infraestrutura sempre disponível

www.iptelecom.pt
Tel.:
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A IP Telecom  é um operador de telecomunicações 
e de serviços Data Center e Cloud Computing 
dedicado exclusivamente ao mercado empresarial. 

As competências - adquiridas ao longo 
da sua história - na estruturação e 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, conferem à IP Telecom  
atributos de diferenciação e qualidade 
de serviço, reconhecidos pela elevada 
percentagem de fidelização dos seus 
Clientes.

A IP Telecom  é uma empresa certificada ISO 
27001, presente em vários organismos de 
Cibersegurança, considerando fundamental 
demonstrar, de forma independente, a 
importância que dá à Segurança da Informação
dos seus Clientes, em particular nos seus 
processos operacionais e aplicacionais de 
suporte dos serviços de Cloudsolutions,
Hosting e Housing, assim como os 
Data Centers de Lisboa, Viseu e Porto.

Rede de Comunicações Nacional
de Alto Débito
A IP Telecom  dispõe de uma rede de fibra ótica de 

abrangência nacional, com mais de 6 780 km de cabos , 

em subsolo, equivalentes a mais de 159.000 km de pares de 
FO,suportados por 7 centros regionais de manutenção 

em regime 24x7 (Tunes, Setúbal, Lisboa, 

Entroncamento, Castelo Branco, Porto e Régua). 

Dispondo de múltiplos anéis de redundância geográfica, 

ligações internacionais e presença em todas as capitais 

de distrito, garante níveis de redundância a Clientes 

exigentes, como sejam os principais operadores de 

telecomunicações a operar em Portugal.

Data Centers
3 Data Centers – Lisboa, Porto e Viseu – ligados e 

geridos de forma única e redundante, contando com 

disponibilidade mensal de 99,99%, certificados pelo 

Uptime Institute como TierII, certificação que define o 

seu elevado nível de desempenho, segurança e 

disponibilidade. 

Network and Support Operation Center (NOC)
Centro de supervisão e operação 24x7, de todo o 

ambiente da IP Telecom , que assegura um serviço 

permanente de Supervisão e Monitorização de Redes e 

Sistemas, garantindo o cumprimento dos SLA definidos 

com os Clientes.

As Infraestruturas de Suporte

quero saber mais
www.iptelecom.pt
comercial@iptelecom.pt
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