
como trabalhamos
Nosso monitoramento é 24 horas por dia, 7 dias por semana incluindo feriados. Para garantir o máximo de 

segurança, além de especialistas de plantão também construímos uma tecnologia de monitoramento própria que 

integra com todas as plataformas utilizadas, são mais de 20 ferramentas integradas, com objetivo de gerar 

prioridades e avisar nossa equipe de especialistas de qualquer problema.

Nossa tecnologia de monitoramento é extremamente poderosa, conseguimos detectar pequenas variações de 

telecomunicações, servidores, hardwares, ou até aplicações em um minuto no máximo. Armazenamos mais de 50 

terabytes de logs em nossa estrutura, que passa por auditoria e análises constantes, garantindo que qualquer 

problema detectado seja informado para nossa equipe.

Toda esta plataforma é incorporada em nossa gestão, é um de nossos maiores diferenciais de atendimento, nosso 

objetivo é que nosso cliente não tenha dor de cabeça no seu dia a dia.

Entenda mais como são tratados os níveis de alerta em nosso monitoramento:
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Projeto de Nuvem

Desenvolvimento de projeto de arquitetura para 

operação de seu negócio na nuvem.

Projeto de 
Nuvem

VANTAGENS DA NUVEM

Expansão e retração do hardware 

e infraestrutura conforme sua 

necessidade é uma das maiores 

vantagens da Nuvem. Para que 

isto seja possível, sua arquitetura 

precisa ser desenvolvida para 

utilizar os recursos de sua nuvem 

escolhida de forma correta e 

coesa, evitando desperdícios e 

expansões desnecessárias, que 

geram custo adicional em sua 

fatura

Elasticidade

Operar seu negócio na nuvem 

pode trazer reduções de custo, 

pois na nuvem seu hardware 

pode expandir ou reduzir 

conforme seu volume de acessos 

e consumo.

Trabalhamos para apresentar as 

melhores práticas e condições 

para que seu custo seja 

equalizado e eficiente

Redução de Custos

Quando seu negócio escolhe 

operar na nuvem, um dos maiores 

ganhos é operar com tecnologias 

de ponta, testadas e validadas 

para garantir estabilidade e 

produtividade.

As grandes operadoras de nuvem 

possuem centenas de serviços 

que compõem sua carteira, 

nossos arquitetos desenham sua 

estrutura para melhor aproveitar 

recursos sem gerar custos 

excessivos

Tecnologia de Ponta



Projeto de 
Nuvem

Discovery

Entendemos seu negócio e 
sua necessidade por 
completo, para desenvolver 
a solução que irá melhor 
atender

Documentação

Documentamos sua atual 
estrutura e seu negócio, 
para desenho de novo 
projeto em Nuvem

Desenho

Desenhamos a nova 
estrutura em Nuvem, 
baseados nos dados das 
fases Discovery e 
Documentação

Aprovação

Após sessões de Feedback, 
o projeto segue em versão 
final, com custos, prazos e 
estimativas para aprovação 
final

Implantação

Caso o cliente opte pela 
implantação do projeto pela 
Neture, a mesma será 
realizada após aprovação 
do projeto

Feedback

Apresentamos o projeto e 
recebemos feedback de 
sua equipe interna, de 
negócios, infraestrutura e 
desenvolvimento, fazendo 
alterações caso necessário 
até que a arquitetura seja 
refinada

Fases Projeto de 
Infraestrutura 

em Nuvem

Arquitetura

Entendemos seu negócio e desenhamos a melhor infraestrutura 

para atender à sua necessidade, sempre visando melhor 

aproveitamento de recursos e baixo custo de operação.

Nuvens

Somos especialistas em Amazon AWS, com vasto conhecimento 

dos serviços e operações. 

Projeto de Nuvem

PROJETO DE INFRAESTRUTURA
EM NUVEM

Amazon Web Services
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