
SEU NEGÓCIO NA NUVEM.
SIMPLES ASSIM.



Desde 2000, fornecemos serviços 
gerenciados de computação em nuvem 
que apoiam o crescimento das empresas.

Nossas soluções multi-cloud inovadoras
são desenvolvidas a partir de alianças
com fornecedores líderes de mercado.

O QUE FAZEMOS?

Trabalhamos com projetos personalizados, 
desde a implantação até a fase de 
sustentação, permitindo que você foque nos 
seus objetivos enquanto usa a nuvem.



Conte com a experiência de quem opera milhares 
de sistemas de missão crítica em múltiplas nuvens.

Rode aplicações em data center virtual, servidores 
cloud ou nas nuvens públicas com o apoio de 
Especialistas conectados com o seu negócio.

Use a nuvem com previsibilidade de custos, 
segurança e escalabilidade. 

PORQUE A CENTRALSERVER?

PARA QUE VOCÊ POSSA EXTRAIR OS MAIORES 
BENEFÍCIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM



RECURSOS INOVADORES



SOLUÇÕES

DATA CENTER VIRTUAL

Proteção das aplicações críticas com 
serviço de continuidade de negócios 

e recuperação de desastres.

Centro de Monitoramento e Operações 
24x7 que fornece suporte às aplicações 
na nuvem e libera tempo da sua equipe.

Backup as a Service na nuvem com 
Veeam© para proteção de dados de data 

centers físicos ou virtuais.

Infraestrutura VMware© ou KVM 
ativada e controlada via painel de 

autosserviço.(*)

(*) Contrate sob demanda ou reserve 
recursos para economizar ainda mais.

CLOUD OPS

BACKUP NA NUVEM BC/DR



SERVIÇOS
CONSULTORIA

TÉCNICA
Projetos de arquitetura, análise 
de desempenho e otimização 

do uso da nuvem.

PROTEÇÃO
E SEGURANÇA

Bloqueio de malware com 
BitDefender©,  Anti-DDoS, 

Firewall, VPN, monitoramento 
com Site24x7©.

FATURAMENTO
E COMPLIANCE

Revenda de serviços pelos mesmos 
valores praticados pela AWS Brasil* e 

Azure (* inclui a ferramenta CloudCheckr©).

IMPLANTAÇÃO
DE RECURSOS

Migração ou implantação de 
recursos na nuvem pública ou 

data center virtual.



Centenas de empresas contam com o cloud gerenciado da CentralServer. 

CLIENTES



Somos certificados pelos melhores padrões para trazer 
segurança e compliance às suas operações.

CERTIFICAÇÕES



centralserver.com
comercial@centralserver.com

4000.1075 | (11) 3995.7905

Fale conosco e evolua o seu negócio 
na era da transformação digital.

SEU NEGÓCIO NA NUVEM.
SIMPLES ASSIM.
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