
Infraestrutura as a Service
(IaaS)

Service Solutions

Gere maior eficiência
da rede e reduza custos
A solução 2S Infraestrutura as a Service (IaaS) oferece uma
capacidade de nível empresarial configurada para atender
às necessidades do seu negócio. 

Os usuários de hoje exigem serviços de rede 100% disponíveis onde quer que estejam, de 
shoppings a escritórios e residências. Em uma cultura cada vez mais dependente de 
dispositivos móveis e conectados à internet, a capacidade de conectar e gerenciar 
facilmente e com segurança esses dispositivos pode literalmente fazer a diferença entre o 
sucesso ou o fracasso da sua organização.

Monitorar e gerenciar uma infraestrutura de rede corporativa pode ser complexo, caro e Monitorar e gerenciar uma infraestrutura de rede corporativa pode ser complexo, caro e 
demorado. Sem os recursos necessários para a TI interna monitorar e gerenciar 
proativamente um ambiente de rede, aumentam o risco de tempo de inatividade do 
sistema, receita reduzida e reputação potencial da marca.

Por isso a Solução de IaaS da 2S, oferece o portfólio completo, com LAN, Segurança, e Redes 
Sem Fio como parte de sua estratégia de digitalização, sem sobrecarregar as equipes 
internas. Com gerenciamento e monitoramento proativos 24x7, os problemas são 
rapidamente identificados e isolados antes que afetem as operações de negócios, 
oferecendo:

•  Melhor desempenho da rede;
•  Implantação e expansão ágil de LAN, Segurança e redes Sem Fio para novos sites;
•  Libera as equipes de TI internas de troubleshooting de problemas e manutenção;•  Libera as equipes de TI internas de troubleshooting de problemas e manutenção;
•  Reduz o TCO (Custo Total de Propriedade);
•  Planos e serviço em camadas para atender às necessidades da sua organização;
•  Capacidade de gerenciar ambientes mistos: no local, na Cloud e hospedado.

A rede é a parte essencial e principal
das operações no negócio.

Infraestrutura como Serviço

https://www.2s.com.br/


Nossos especialistas fornecem um 
conjunto completo de serviços de 
segurança de rede, ideal para proteger 
sites distribuídos, campus e Data Centers.

•  Firewall baseado em aplicações                                   
e controle de tráfego;
•  Filtro de conteúdo;
•  Safe Search;•  Safe Search;
• Web Cache para acelerar conteúdos 
visualizados com frequência.

Next-generation Security Cloud-Managed LAN Switching

A solução Cloud Managed LAN 
Switching oferece desempenho, 
provisionamento 

•  Controle de segurança e aplicações;
•  Topologia da rede;
•  Ferramentas de toubleshoting 
integradas.

zerotoque, visibilidade
e troubleshot remoto.

O IaaS (Infraestrutura as a Service) fornece informações de gerenciamento quase em 
tempo real e relatórios gráficos auto-gerados 24x7. O dashboard de gerenciamento 
unificado também fornece ciclo de vida de ativos e rastreamento de gerenciamento de 
solicitações, garantindo que você tenha

Business outcomes e Benefícios

Como podemos
ajudar seu negócio?

Clique aqui e preencha o formulário para
que a nossa equipe de especialistas possa
te mostrar como a tecnologia pode
transformar sua empresa!

• Redução nas despesas operacionais associadas ao dia-a-dia operação da sua 
infraestrutura de LAN sem fio;
•   Redução nos gastos de capital associados à integração da sua infraestrutura sem fio;
•   Experiência e produtividade aprimoradas do usuário final em toda a área de LAN sem 
fio;
•  Visão de gerenciamento orientada a dados quase em tempo real e relatórios gráficos 
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana;
•   Ajuda os trabalhadores móveis e remotos a manterem a mesma produtividade, mesmo •   Ajuda os trabalhadores móveis e remotos a manterem a mesma produtividade, mesmo 
longe do escritório;
•  Permite a resolução proativa de problemas antes impactando seus negócios.

Seu negócio ganha:

https://www.2s.com.br/contato/
https://www.linkedin.com/company/2sinovacoestecnologicas/
https://www.instagram.com/2sinovacoes/
https://www.facebook.com/2SInovacoesTecnologicas
https://open.spotify.com/show/1xDn9LeLWGD9UvyUxcMrzI?si=4d1bf844b8df478d
https://www.2s.com.br/



