
CLOUD
Sua gestão de TI na nuvem 

(Serviço de Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada (IAAS))

 A CLOUD PRODAM consiste na 
disponibilização de infraestrutura de TIC como 
serviço, para hospedagem de serviços 
diversos, a partir da tecnologia de virtualização 
de recursos computacionais, utilizando as 
instalações do Data Center da Prodam em 
ambiente dedicado ou compartilhado, com 
proteção de Next Generation Firewall/IPS.

 O serviço contempla a disponibilização de Servidores Virtuais (VM – Virtual Machines) de alta 
performance. Cada servidor virtual possui uma combinação diferente de unidades centrais de 
processamento virtual (vCPU), memória RAM virtual (vRAM) e armazenamento, que permite a definição 
dos recursos conforme os requisitos da carga de trabalho a ser executada.

Quando o CLIENTE escolhe contratar a CLOUD PRODAM, ele tem a sua disposição:

Ambiente hiperconvergente, performático e escalável (facilidade em aumento/redução de 
quantidade de recursos)
Alta capacidade de processamento
Alta capacidade de armazenamento
Equipe técnica especializada, reduzindo riscos, aumentando a disponibilidade e segurança.
Segurança das informações
Prevenção de desastres e ataques da Internet;
Redundância dos dados
Disponibilidade (seus serviços funcionando 24h por dia, todos os dias)

Além disso, o cliente reduz suas preocupações e economiza com itens como:

Gastos com corpo técnico para manutenção e suporte local;
Gastos com equipamentos (servidores), sistemas operacionais, sistemas de proteção;
Gastos com energia elétrica, serviços de telecomunicações extras e consultorias externas e;
Prejuízos com depreciação de ativos;
Licenciamento de softwares
Segurança Física/Lógica
Renovação de Parque Tecnológico (data center)

1.1 Característica do serviço



 Nas instalações da PRODAM situado na Rua Jonathas Pedrosa, n°1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus 
-AM. CEP 69020–110.

Local de Prestação do Serviço: 

 O serviço de Colocation consiste na locação de infraestrutura (física, lógica e elétrica) em Data 
Center necessária para a instalação de servidores e ativos/equipamentos de rede e armazenamento (de 
propriedade do cliente), que compreende o espaço no rack, fornecimento de energia elétrica e 
climatização do ambiente, rede lógica, serviço de monitoramento ininterrupto desta infraestrutura e 
recursos de segurança física de acesso.

Além da CLOUD PRODAM, também ofertamos a modalidade de hospedagem 
COLOCATION:

• Sistemas de Informação;
• Websites e portais;
• Aplicações;
• Soluções cloud computing (Servidores de Dados, BACKUPS);
• Servidores de arquivo e e-mails, ou ainda;
• Todo o seu DATA CENTER.

2. O que hospedar na Prodam?

Data Center consolidado, robusto, escalável e protegido contra ataques, intempéries e 
instabilidades elétricas.
Empresa local com 50 anos de experiência em serviços de tecnologia da informação;
Equipe técnica capacitada para projetar ou implantar a solução que você precisa;
Monitoramento proativo de ativos e serviços;
Possibilidade de integração com outros sistemas de governo (no caso de órgãos públicos)
Acesso direto via Rede de Governo sem necessidade de Internet (no caso de órgãos públicos).

3. Benefícios e Diferenciais
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CLIENTES QUE HOSPEDAM SERVIÇOS CONOSCO: 

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Pça. 14 de Janeiro, Manaus-AM, CEP 69020-110
SAC-PRODAM: (92) 2121-6500
WWW.PRODAM.AM.GOV.BR |       @prodam_am


