
Alog investe R$ 40 mi em data center

Sidnei Czarny
Diretor de vendas da Radvsion

Com a disponibilidade
da banda larga
e a chegada do 4G,
a tecnologia de
videoconferência
em nuvem cresceu
e se espalhou
nos últimos anos”

a Alog Data Centers do Brasil — empresa que integra a plataforma

Equinix —, inaugura no dia 26 mais uma fase da expansão de seu data

center no Rio. Foram investidos R$ 40 milhões na construção

da primeira fase do empreendimento, localizado no bairro de Del

Castilho, zona Norte do Rio. O foco é o atendimento a empresas

multinacionais do setor de óleo & gás e mercado financeiro.

Empresas que oferecem video-
conferência por meio de nuvem
como hospedagem tem conquis-
tado espaço no mundo corporati-
vo. Sem a necessidade de uma in-
fraestrutura própria de rede, a re-
dução do custo do serviço chega
a até 90% quando se compara
com a modalidade tradicional.
Outra vantagem que tem estimu-
lado a oferta do novo serviço é a
possibilidade de acesso da vídeo
conferência em qualquer disposi-
tivo com acesso à internet, como
tablets e celulares.

A Telmart lança hoje seu pa-
cote de comunicação unificada
em nuvem, o Telmart Cloud Ser-
vice, em parceria com a Po-
lycom, desenvolvedora da tecno-
logia. A inovação, cujo investi-
mento foi de R$ 1,5 milhão, pos-
sibilita integrar voz, vídeo, mo-
bilidade, chat e web conferên-
cia. Também permite a intera-
ção com salas de videoconferên-
cia reais e virtuais.

“Será um divisor de águas na re-
lação dos nossos clientes com a
tecnologia”, afirma Adriana Li-
ma, sócia-diretora da Telmart. O
pacote terá estrutura hospedada
em datacenter em Belo Horizonte.

Para a executiva, o serviço po-
de ser utilizado por empresas
sem verba robusta para aquisição
de equipamentos de infraestrutu-
ra, espaço para sala tradicional e
investimento em bens de capital.
“Vamos facilitar a vida dos usuá-
rios. O cliente poderá utilizar a in-
fraestrutura na nuvem e não pre-

cisará de espaço físico para equi-
pamentos, apenas de qualquer
dispositivo com câmera”.

“Com a disponibilidade da
banda larga e a chegada do 4G, a
tecnologia cresceu e se espalhou
nos últimos anos”, diz Sidnei
Czarny, diretor de vendas da

Radvsion, empresa do grupo de
soluções de comunicação para
empresas Avaya.

O novo serviço, diz Czarny,
oferece retorno sobre investi-
mento quase imediato. “Há em-
presas em que isso já acontece
em seis meses”, afirma.

Outra vantagem é a amplia-
ção da abrangência. O Scopia, so-
lução comercializada pela Radvi-
sion, possui uma versão que per-
mite ao usuário baixar gratuita-
mente o aplicativo e acessar a sa-
la virtual, após ser convidado.
“O usuário do Scopia acessa as sa-
las de qualquer lugar ou dispositi-
vo”, completa o diretor da Radvi-
sion. Apesar de operar na inter-
net, o serviço oferecido pela em-
presa inclui a proteção dos dados
com ferramentas de segurança
das informações.

“Temos muitos clientes na
área de governo e há um cuidado
em relação a isso. Existe a possibi-
lidade dos dados serem criptogra-
fados, assim, não há como ‘ha-
ckear’”, afirma Czarny.

A Siemens Enterprise
Communications, divisão de
soluções de comunicação para
clientes corporativos da
multinacional alemã, conduziu
uma pesquisa global com
empresas de diversos portes e
segmentos com o objetivo de
analisar a utilização das
tecnologias de comunicação
na era da mobilidade. Ficou
comprovado que 75% das
empresas possuem
funcionários que trabalham
remotamente e utilizam
predominantemente (em 80%
dos casos) tecnologia de voz,
texto e videoconferência, além
de redes sociais.

A pesquisa revelou um
paradoxo com o tema da
produtividade. Embora as
empresas do setor de

tecnologia da informação
busquem o aumento da eficiência,
44% dos que trabalham
remotamente julgam que
atividade é improdutiva por causa
da fragmentação das
comunicações.

Para contornar o problema, a
multinacional criou o projeto
Ansible, um aplicativo que reúne,
em tempo real, voz, texto,
videoconferência, redes sociais
e ferramentas de gerenciamento
de processos e de vendas.

A solução de videoconferência
integrada ao Ansible também
permite ao usuário utilizar
qualquer dispositivo, como
smartphones e notebooks.
Conjugada a um modelo de
nuvem, a solução oferece
acessibilidade a partir de qualquer
lugar e qualquer horário.

“

JasonLee/Reuters
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Videoconferência
na palma da mão
A oferta do serviço com hospedagem em nuvem oferece às corporações reuniões em

qualquer dispositivo móvel. E não faltam empresas interessadas em explorar o filão

Crescimento do home office
vem impulsionando a adoção
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Empresas, p. 15.
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