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SaaS TSI
A Telemática Sistemas Inteligentes dispõe em seu portfólio produtos com a distribuição de software “SAAS” e hardware “IAAS”
como prestação de serviço. A solução é composta por quatro camadas de tecnologia: infraestrutura, virtualização, orquestração
e conectividade internet.
Esta solução permite a utilização dos softwares sem precisar de qualquer tipo de instalação e licenças, pois os servidores estão
em uma solução Cloud altamente segura e com enorme capacidade de processamento e armazenagem.

Vantagens:
Infraestrutura robusta com mais de 3000 servidores virtuais,
rodando no Brasil em duas unidades, possibilitando ao cliente a
contratação de um serviço adicional de redundância geográfica.

Solução extremamente segura, tolerante a falhas, com detecção e
prevenção de intrusão, firewall rodando em clusters, monitoramento
de integridade, inspeção de registro e malware e dados 100%
criptografados. Certificações: TIER 3 e Trend Ready.

Conectividade com as principais operadoras de mercado e com
o PTTMetro “Ponto de Troca de Tráfego - serviço livre gerenciado
de troca de tráfego entre redes IP”.

Arquitetura extremamente flexível, permitindo aumentar ou reduzir recursos facilmente em segundos “Processador, memória RAM, banda, HD”.

Monitoramento da infraestrutura por 24 horas x 07 dias por semana
x 365 dias por ano, garantindo 99,982% de disponibilidade.

Permite gerenciar à distância os sistemas de controle de acesso e
segurança, ponto e CFTV.
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