
 

Novo country manager, Jose Roberto Rodrigues 
detalha estratégia para ampliação de cobertura
e portfólio no País
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parcerias e de nossa cobertura em 
todo o País”, destaca o executivo.

E, por falar em parceria
estratégica, Rodrigues lembra
que a Adistec tem tido grande 
sucesso nessa área e está 
buscando novas soluções para 
agregar ao portfólio, incluindo
a VMware. “Nosso cliente é o 
reseller, então nosso objetivo é 
oferecer uma solução completa, 
end-to-end”, acrescenta. 

A Adistec prevê, ainda, investi-
mentos locais. “Ao longo de 2016, 
vamos desenvolver um trabalho 
para lançar a Adistec Cloud 

Service no Brasil e colocar à 
disposição de nossos clientes 
‘resellers’ uma infraestrutura 
white label que poderá ser usada 
para hospedagem (IaaS), 
disaster recovery e backup as a 
service, laboratórios e prova de 
conceito”, detalha. Além da 
maior cobertura do território 
brasileiro e das novas soluções e 
parcerias, modelos financeiros 
fazem parte do planejamento 
para o ano.

O trabalho desenvolvido em 
conjunto com a DBACorp, 

Presente em 13 países, a Adistec, 
com sede em Miami, é uma 
empresa que há mais de 15 anos 
se destaca nos mercados da 
América Latina e do Caribe.
A recente chegada de Jose 
Roberto Rodrigues como
country manager vem reforçar a 
atuação de suas quatro unidades 
de negócios – distribuição, 
educação, serviços profissionais e 
soluções de cloud. “Temos uma 
presença forte na América Latina 
e já somos conhecidos no Brasil 
nas áreas de educação e venda 
de soluções de cloud para os 
ISPs: em 2016 queremos investir 
no fortalecimento de nossas 
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empresa que presta serviços
nas áreas de banco de dados, 
infraestrutura e virtualização, é 
um bom exemplo de como a 
estratégia da Adistec funciona
na prática. Há mais de três anos,
a DBACorp usa a ferramenta 
vFabric Hyperic – integrante
da vFabric Cloud Application 
Platform da VMware – como 
base para oferecer serviços de 
monitoração para cerca de 3,7 
mil itens diferentes, alocados em 
dezenas de servidores para mais 
de 20 clientes. “Criamos uma 
ferramenta de monitoração a 
partir do vFabric Hyperic para 
clientes que possuem foco prin-
cipalmente em bancos de dados 
e infraestrutura e também 
possuem alta criticidade para o 
armazenamento das suas infor-
mações”, afirma Jéssica Estillac, 
analista de suporte da DBACorp.

Ela explica que um dos benefí-
cios da ferramenta é eximir os 
clientes da responsabilidade de 
manter uma infraestrutura de 
monitoração própria com dispo-
nibilidade 24 horas por dia, sete 
dias por semana. “A ferramenta 
monitora os bancos de dados
e a infraestrutura para o cliente, e 
equipes de plantonistas de pron-
tidão oferecem todo o suporte 
necessário”, comenta. 

Outro benefício apontado por 
Jéssica é que, com a solução, 
quem contrata o serviço deixa
de ser reativo. “A ferramenta é
proativa pois trabalha com base 
em métricas, monitora a saúde 
dos bancos de dados e da infra-
estrutura e antecipa problemas – 
com isso, alia redução de
custos com grande estabilidade 
e eficiência”, finaliza. A Adistec 
mantém contrato com a 
DBACorp desde o fim do
ano passado, atuando como
agregadora da VMware vCloud 
Air Network.

Sobre a DBACorp

A DBACorp é uma empresa
de tecnologia que presta 
serviços nas áreas de bancos
de dados, infraestrutura e vir-
tualização, atendendo empresas 
dos mais variados tamanhos
que dependem criticamente
da qualidade e desempenho
de seus dados.
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Sobre a Adistec

A Adistec é líder em serviços 
profissionais e treinamentos oficiais 
para indústria de tecnologia da 
informação na América Latina. 
Oferece aos clientes a experiência 
nos desafios tecnológicos, com
um profundo conhecimento do 
mercado e acesso as melhores solu-
ções de TI disponíveis.

Jose Roberto Rodrigues 

ressalta a importância da 

parceria com a VMware 

para a estratégia da 

Adistec. “Temos um 

relacionamento muito forte 

com a VMware na área de 

educação e por meio de 

seu programa VCAN –

PARCERIA COM
A VMWARE

da VMware vCloud Air 

Network, o antigo VSPP.

É a solução ideal para

todas as empresas que 

oferecem serviços de 

hospedagem a terceiros, 

incluindo infraestrutura 

como serviço (IaaS), 

prestadores de serviços

em nuvem (CSPs), 

prestadores de serviços

de aplicação (ASPs), 

prestadores de serviços

de Internet (ISPs) e de 

plataforma como serviço 

(PaaS). Provedores 

parceiros agora podem 

oferecer serviços de nuvem 

híbrida que, rapidamente

e sem problemas, se 

estendem do centro de 

dados do cliente para a 

nuvem, com os mesmos 

produtos da VMware e 

ferramentas já usados

em suas dependências.
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