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Maior resiliência e melhora da performance para os usuários
Com um sólido plano de expansão para os próximos anos, a Ceramﬁx precisava de um
parceiro forte para suportar seu ambiente de TI. Performance e disponibilidade eram
pontos cruciais do projeto, que foi desenvolvido utilizando tecnologia de armazenamento
All Flash com Hyper Swap, implementando a replicação entre dois storages IBM Storwize
v5030E em localidades distintas. O uso da tecnologia iSCSI adicionou a otimização de
investimento utilizando a infraestrutura existente como mais um diferencial do projeto.

Desaﬁo de negócios

O cliente precisava atualizar a sua
infraestrutura de processamento,
armazenamento e networking, mantendo
as premissas de alta disponibilidade,
resiliência e automatização do processo
de fail-over, para garantir ganhos
de performance e disponibilidade
do ambiente de TI.

Benefícios para os negócios

Solução com maior performance, o que
resultou em uma diminuição no tempo
de processamento de processos de T.I.
Melhor experiência para os usuários da
infraestrutura, com a melhora no tempo de
resposta e disponibilidade dos sistemas.
O processo de recuperação de desastres do
cliente foi simpliﬁcado, se traduzindo em
maior segurança na operação.
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A Mudança

O principal desafio do cliente era a renovação de uma infraestrutura de
processamento e armazenamento que já não atendia aos requisitos de negócios,
principalmente nos quesitos de performance e estabilidade. Para fazer frente a
este desafio a ASSET IT, parceiro IBM da região, ofereceu uma solução de
armazenamento envolvendo o IBM Storwize V5030E, com features de replicação e
automatização, utilizando a tecnologia IBM HyperSwap de alta disponibilidade.

Benefícios da Solução

A tecnologia IBM presente na solução
agregou significativo aumento de
performance, reduzindo o tempo dos
processos de TI, otimizando a operação do
cliente e consequentemente entregando
melhor experiência aos usuários. Com uma
arquitetura High End adaptada para um
cenário de médio porte, os processo de
recuperação de desastres do cliente foram
simplificados através da solução IBM
HyperSwap, o que se traduz em maior
segurança na operação como um todo.
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Fundada no ano de 1993, a Ceramﬁx é uma empr
esa especializada na fabricação de
produtos para a construção civil, como argamassas, rejuntes e produtos especiais. Busca
sempre oferecer aos cliente e parceiros um mix de produtos em conformidade com o
sistema de gestão ISO 9001:2015. A empresa possui matriz em Gaspar (SC), mas está
presente em todo o território nacional e também no Paraguai. Ganhou o prêmio Anamaco,
na categoria de Argamassas e Rejuntes, e 4x o prêmio de Top of Mind da Revista Revenda,
na categoria de produtos destaque no mercado.

Solução composta por
•

IBM Storwize v5030E

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre como a solução de
infraestrutura IBM Storwize v5030E pode
ajudar o seu negócio, entre em contato com
o especialista da IBM aqui.
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