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INÍCIO NOTÍCIAS

3CORP instala primeiro data center comercial
Huawei Tier III em Brasília
Empresa que estar pronta para a chegada do 5G
Agosto 06, 2020 Por: DatacenterDynamics

A solução de última geração desenvolvida pela Huawei e projetada desde o início para ser
segura e con ável, possui certi cação nível III pela classi cação do Uptime Institute, além de
contar com design modular, contempla gabinetes 42Us, fonte de alimentação e distribuição,
refrigeração, cabeamento, gerenciamento e outros subsistemas todos redundantes. Isso
permite um suporte para implantação exível por meio de leiras únicas ou duplas e
con namento em corredores frios ou quentes controlados eletronicamente.
O Data center será customizado para a empresa cliente e se destaca pela alta e ciência
energética, se comparada a um data center tradicional. A sala de equipamentos poderá ser
monitorada a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de um aplicativo móvel, o que
ajuda a garantir uma operação estável do dispositivo. “A solução da Huawei, além de dar esta
e ciência energética, dá um controle sobre a operação, uma vez que tudo é feito com o
mesmo fornecedor, diferente de outros data centers”, conta Wellington Oliveira, Head of Sales
da 3CORP.
Com esta solução, a NWI irá comercializar espaço para Colocation, Host e Cloud atendendo,
desta forma, o varejo, grandes operadoras e demais segmentos em Brasília. De acordo com
Marcos Chaves, presidente da NWI, o Distrito Federal tem uma demanda muito grande e o
mercado conta com diversas empresas de prestação de serviços, que hospedam seus dados em
data centers fora do estado, o que acaba ocasionado problemas de latência de rede. O
empresário está de olho no futuro: “Quero estar pronto para a entrada do 5G. Quero locar
meus espaços para as operadoras hospedarem seus sistemas e equipamentos”, conta.
Para a 3CORP este é um grande projeto. Em entrevista ao Anuário Telecom no ano passado, o
presidente da 3CORP, Giuseppe Forestiero, já havia declarado que a companhia estava
trabalhando em vários projetos importantes e alguns com certo diferencial em relação ao
portfólio da Companhia. Esta operação con rmar isto.
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Histórias Relacionadas
UK gov takes $500m stake in satellite company OneWeb
Malaysian satellite rm Binasat sells shares to fund data center
OneWeb goes bankrupt, satellite Internet rm blames Covid-19
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Histórias de Tendências
Oi aceita oferta da Piemonte Holding
para compra de cinco data centers
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Engemon cria solução que gera
economia ao otimizar processos e
recursos
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Ageplan traz Ricardo Nagata para se
consolidar no mercado de Missão
Crítica
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Ascenty con rma posição de liderança
na América Latina com a construção
de dois data centers no México
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Brasil exporta data centers préfabricados para a América Latina e
para o mundo

5

*País:
Seleccione...
Receba as últimas notícias
semanalmente:
Brasil e Portugal
Espanha e América Latina
*Concordo com a Politica de
Privacidade e os Termos e Condiçoes da
DatacenterDynamics

Enviar

https://www.datacenterdynamics.com/br/notícias/3corp-instala-primeiro-data-center-comercial-huawei-tier-iii-em-brasília/

2/3

