SOLUÇÕES QUE VALORIZAM E IMPULSIONAM SUA EMPRESA

CASE DE SUCESSO

Grupo RIC TV renova sua
infraestrutura de datacenter
com soluções Huawei
O CLIENTE
O Grupo RIC teve suas origens na comunicação desde
meados dos anos 1970, com a participação em

SOLUÇÕES

diferentes empreendimentos e associações, que

Renovação da infraestrutura de datacenter

englobam jornais, TVs e rádios em Santa Catarina e

com soluções Huawei e serviço da Solo

no Paraná. A rede especializou-se nos mercados

Network.

catarinense e paranaense, em uma área de 16,8
milhões de habitantes e que representa cerca de
10% do PIB brasileiro.

UTILIZANDO

A NECESSIDADE
Diante da necessidade de alcançar patamares ainda maiores de produtividade e
agilidade, o grupo RIC identiﬁcou a necessidade de reestruturar sua infraestrutura de datacenter (servidores, storages e rede LAN), com equipamentos que
pudessem suportar as novas demandas de negócio.

Switch Huawei CloudEngine série 6800
para datacenters.
Switches Empresariais série S1700
Servidor Huawei modelo RH1288
Storage OceanStor 5300

A SOLUÇÃO
Após analisar o ambiente do cliente, a Solo Network identiﬁcou que renovar a infraestrutura de datacenter entregaria o melhor
custo-benefício frente a realizar o upgrade do seu legado, proporcionando ganhos efetivos no quesito disponibilidade, tempo
de resposta, segurança, armazenamento e capacidade computacional. Além da infraestrutura de datacenter, a Solo Network,
utilizando as melhores práticas do mercado, realizou toda a implementação do ambiente. A rede foi segmentada em Vlans, e
os novos Cores da rede foram organizados por empilhamento lógico (ISTACK), simpliﬁcando o gerenciamento. Os servidores
foram instalados com seus respectivos S.O e conectados ao novo sistema de armazenamento adquirido. Desta forma, a RIC
comprovou que a Solo Network, com seu time altamente capacitado e a tecnologia Huawei contribuíram efetivamente para os
ganhos de produtividade.

-

SOBRE A SOLO NETWORK
A Solo Network é uma das maiores revendas de valor agregado do Brasil, possuindo grande experiência em consultoria,
fornecimento, implementação e gerenciamento de produtos de fabricantes como Adobe, Autodesk, HP, Kaspersky e Microsoft.
Atuando como provedor de soluções de TI integradas, tem como objetivo prestar serviços de qualidade superior, através das
melhores soluções e práticas de TI.
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