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CARLOS LEITE ASSUME
CANAL DO SUL DA EUROPA
DA HPE

Protagonistas A HPE tem um
novo responsável de Canal para
o Sul da Europa, região onde se
inclui Portugal. Carlos Leite vai
assumir a nova posição, mantendo-se, também, como Managing
Director em Portugal, posição que
já ocupava.

de Serviços Profissionais para a
Espanha e Portugal. Com mais
de 30 anos de experiência profissional, antes de ingressar na Mitel,
Claudio Morán ocupou cargos de
responsabilidade de gestão em empresas líderes de mercado como a
BT e a NFON, entre outras, definindo e transformando modelos
de atendimento ao cliente em Espanha, Brasil e um pouco por todo
o Mundo.

DYNABOOK PORTUGAL
ANUNCIA DIRETOR
COMERCIAL

AXIS TEM NOVO NATIONAL
SALES MANAGER PARA
PORTUGAL

Protagonistas Carlos Cunha foi
nomeado como o novo Diretor
Comercial da Dynabook Portugal. Com um percurso notável
ligado à área das tecnologias de
informação, a nomeação do novo
responsável comercial surge com
o intuito de reforçar a estrutura
da Dynabook no mercado português e, assim, responder de
forma mais próxima à constante
evolução do mercado nacional e
das suas necessidades. Neste novo
cargo, Carlos Cunha trabalhará e
responderá diretamente a Maite
Ramos, Diretora Geral Ibéria da
Dynabook.

MITEL ANUNCIA NOVO
DIRETOR DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS PARA
PORTUGAL

Protagonistas A Mitel nomeou
Claudio Morán como diretor
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Protagonistas A Axis Communications fortaleceu a sua equipa
comercial com a nomeação
de Pablo Sastre como o novo
National Sales Manager de
Espanha e Portugal. Desta forma,
a Axis Communications mantém
o seu compromisso com os dois
mercados, onde oferece soluções
inteligentes para melhorar a segurança e otimizar o desempenho
dos negócios, com base em plataformas abertas, flexíveis e totalmente escaláveis.

INFINIDAT REFORÇA EQUIPA
DIRETIVA INTERNACIONAL

Protagonistas A Infinidat anunciou a nomeação de Shahar
Bar-Or como novo Chief
Product Officer da empresa a
nível internacional. Reportando
ao presidente da Infinidat, Boaz
Chalamish, Bar-Or assumirá,
ainda, o cargo de diretor-geral
em Israel e o de responsável de
I+D, Segurança, Validação de
Qualidade, Inovação, Operações
e IT.

LENOVO NOMEIA NOVO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E
EVENTOS PARA A EMEA

Protagonistas Borja Velón foi nomeado Diretor de Comunicação e
Eventos da Lenovo para a região
EMEA (Europa, Médio Oriente
e África). Borja Velón ingressou
na Lenovo em 2005 e, atualmente,
ocupa o cargo de Diretor de
Comunicações Externas da
Lenovo EMEA. Nesta nova
função, irá expandir responsabilidades ao liderar a estratégia de
comunicação externa e interna da
empresa na EMEA, bem como a
conceção e execução de eventos
pan-europeus.

SALESFORCE VAI ADQUIRIR
SLACK

Aquisições A Salesforce
acordou a aquisição da aplicação
de produtividade para empresas
Slack num negócio de 27,7 mil
milhões de dólares, o maior pelo
pioneiro da computação cloud,
e aumenta a sua rivalidade com
a Microsoft. O acordo permite
que a Salesforce forneça uma
plataforma unificada para que
as empresas conectem os seus
funcionários, clientes e Parceiros
entre si e com as aplicações que

utilizam, reforçando o seu portfólio empresarial.

EXCLUSIVE NETWORKS
ADQUIRE EMPRESAS PARA
ACELERAR CLOUD E DEVOPS
PARA CANAL

Aquisições A Exclusive Networks
anunciou a aquisição da Nuaware,
uma distribuidora de hipercrescimento, nascida na cloud,
DevSecOps e contentorização.
A mudança acrescenta a escala
global imediata e a capacidade
de serviços à proposta e portfólio
da Nuaware, permitindo à Exclusive Networks, ao mesmo tempo,
oferecer aos seus fornecedores e à
comunidade de Parceiros um conjunto único de competências para
capitalizar as imensas mudanças
de procura provocadas pela transformação digital.

TECH DATA ALARGA ACORDO
COM A TARGUS PARA
PORTUGAL

Parcerias A Tech Data anuncia
um novo acordo de distribuição
com a Targus. Alargando o
acordo existente que abrange os
diferentes países europeus onde a
Tech Data está presente, a extensa
gama de produtos da Targus está
agora disponível para Parceiros
em Portugal, e também Espanha,
Itália e Suíça.

GASTOS GLOBAIS EM
CLOUD AUMENTAM 33% NO
TERCEIRO TRIMESTRE

Mercados Um relatório da IDC
mostrou que os gastos em cloud
aumentaram modestamente no
início da COVID-19, mas agora
que o escritório remoto se tornou
o “novo normal”, um relatório da
Canalys sobre os gastos do terceiro
trimestre mostra um aumento
ainda maior na despesa global em
cloud até 33%. Os dados do Canalys ilustram como a necessidade
de serviços comerciais e de consumo baseados na cloud levaram
as empresas a investir.

notícias

CONSELHO DE MINISTROS APROVA 23 MILHÕES PARA
ADQUIRIR LICENÇAS DE SOFTWARE E HARDWARE
O Conselho de Ministros autorizou a Autoridade Tributária e Aduaneira a adquirir
licenças de software e serviços de suporte da infraestrutura de hardware IBM para os
próximos três anos

N

o dia 5 de dezembro, o Conselho de Ministros autorizou
a realização de despesas com um valor de 23 milhões
de euros para que a Autoridade Tributária e Aduaneira
possa adquirir licenças empresariais de software e serviços de suporte de hardware para o período de 2021 a

2023.
Em comunicado, citado pela Lusa, divulgado no final da reunião do
Conselho de Ministros, “foi autorizada a realização de despesa relativa
à aquisição, pela Autoridade Tributária e Aduaneira, de um modelo de
licenciamento empresarial para o software e serviços de suporte da infraestrutura de hardware IBM, para o período de 2021 a 2023”. Segundo
a agência de notícias, que cita fontes do governo, o valor de despesa em
causa para o período considerado é de 23 milhões de euros.
O documento refere que este novo modelo de licenciamento tem como
objetivo acomodar o crescimento necessário da infraestrutura tecnoló-

gica, consolidar a contratação e reduzir custos através da flexibilidade e
previsibilidade de encargos.
Esta aprovação de aquisição de licenças de software e hardware pode
abrir novas oportunidades para o Canal de Parceiros nacional. A necessidade de “serviços de suporte de infraestrutura de hardware IBM”
levará o Canal especializado a oferecer serviços geridos ao Estado e, mais
concretamente, à Autoridade Tributária e Aduaneira.
A aprovação dada pelo Conselho de Ministros mostra, também, a importância de os Parceiros se especializarem e investirem em serviços
geridos, também conhecidos como managed services; as organizações
nem sempre têm o pessoal técnico necessário para fazer a gestão e dar
o suporte necessário a todos os seus sistemas e optam por empresas
externas, os Parceiros, para dar esse suporte e para fazer essa gestão,
permitindo que o IT das empresas se foque noutros pontos importantes
da organização.

IP TELECOM LANÇA NOVO PORTAL DE PARCEIROS
A IP Telecom está a apostar na
aproximação aos seus Parceiros e,
depois da criação do Programa de
Parceiros, lançou agora um Portal
para o seu Canal

N

um ano de grandes desafios, a
IP Telecom aposta na aproximação a Parceiros e na gestão
conjunta de novas oportunidades de negócio e, depois da
criação do Programa de Parceiros IPT Partner
Network, lança agora a plataforma online de
gestão direta para Parceiros.
Este portal disponibiliza informações detalhadas sobre todo o Programa de Parceria e
uma área reservada onde este apresenta e gere
todas as oportunidades de negócio que propõem.
Através do portal, as entidades interessadas poderão solicitar a sua adesão e assim passar a ter

6 | ITCHANNEL.PT

disponíveis um conjunto significativo de vantagens que incorporam desde descontos e outros benefícios financeiros, bem como o acesso
privilegiado ao apoio da pré-venda e às áreas
técnicas da IPT, ações de formação, webinars e
Marketing funds para ações selecionadas.
Para Alexandre Alves, Channel Partner Manager, “este é mais um passo no crescimento

de relações de Parceria de um ecossistema crescente da IP Telecom, onde acreditamos que a
nossa experiência e reconhecimento pela qualidade de serviço da empresa passará, através dos
nossos parceiros, a mais clientes do mercado
empresarial e da administração pública”.
A IP Telecom, com o lema “Ligamos Negócios”, é um operador de telecomunicações e
serviços data center e cloud computing, dedicado exclusivamente ao mercado empresarial.
A sua oferta inovadora de soluções empresariais
e administração pública é reconhecida como de
referência em Portugal.
A IP Telecom é uma empresa certificada ISO
27001 e presente em vários organismos de cibersegurança, pois considera fundamental
demonstrar, de forma independente, a importância que dá à Segurança da Informação dos
seus clientes, em particular nos seus processos
operacionais e aplicacionais de suporte dos serviços do seu portfólio cloud solutions, hosting e
housing, assim como os data centers de Lisboa,
Viseu e Porto.

notícias

OUTSYSTEMS ANUNCIA PARCERIA COM A AWS
PARA ADQUIRIR LICENÇAS DE SOFTWARE E
HARDWARE
A OutSystems junta-se à Amazon
Web Services com o objetivo de
acelerar o desenvolvimento de
aplicações e a adoção de serviços
cloud em escala

A

OutSystems anunciou que assinou um acordo de colaboração
estratégica multianual (Strategic
Collaboration Agreement - SCA)
com a Amazon Web Services
(AWS). Esta Parceria irá permitir que a OutSystems disponibilize integrações mais profundas com os serviços da AWS na OutSystems
Cloud, possibilitando que clientes em todo o

mundo coloquem rapidamente em funcionamento DevOps, dados e análises melhoradas,
inteligência artificial / machine learning (AI/
ML) e outros serviços da AWS em aplicações
que fazem a diferença para os seus negócios.
Este acordo de colaboração estratégica entre a
OutSystems e a AWS tem como principal foco
a evolução da oferta OutSystems Cloud, que
ajuda os clientes de qualquer dimensão e área
de negócio a desenvolverem rapidamente, enquanto agilizam o processo de implementação

em ambientes totalmente geridos. A OutSystems e a AWS irão colaborar para investir em
pessoas, tecnologias e processos que permitirão
que mais clientes tenham uma experiência perfeita na adoção da OutSystems Cloud.
“A nossa relação com a AWS traduz-se numa
componente fundamental para cumprirmos a
nossa missão de dar a cada organização o poder
da inovação através do software”, afirma Paulo
Rosado, CEO da OutSystems. “A OutSystems
Cloud permite que os nossos clientes desenvolvam
as suas aplicações de forma mais rápida e fácil,
enquanto tiram partido das vantagens da AWS”.
Doug Yeum, Head of Global Partner Organization, Amazon Web Services, Inc, refere que
“estamos muito satisfeitos por reforçar a nossa
colaboração com a OutSystems para aumentar
a sua oferta cloud com a amplitude e profundidade dos serviços da AWS em áreas como
as ferramentas de developer, dados e análises
e machine learning, para disponibilizar aos
nossos clientes partilhados a capacidade de desenvolver e executar aplicações aproveitando a
escalabilidade, segurança e flexibilidade que a
AWS fornece”.

MICROSOFT ASSINA MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO COM GOVERNO PORTUGUÊS
A Parceria estratégica entre a Microsoft e o Governo
prevê o desenvolvimento de competências digitais de
200 mil pessoas dos setores público e privado, assim
como a contratação de 300 pessoas na multinacional em
Portugal

N

o final de novembro, a Microsoft
Portugal estabeleceu uma Parceria
Estratégica para
o Setor Digital com o Governo de
Portugal para reforçar a estratégia
de transição digital do país, nos
setores público e privado, e acelerar a recuperação económica do
mercado nacional. O memorando
de entendimento foi assinado pelo
Ministro de Estado, da Economia e
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Ministro de Estado, da Economia e
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e
Paula Panarra, Diretora Geral da Microsoft
Portugal

Transição Digital, Pedro Siza Vieira
e pela Diretora Geral da Microsoft
Portugal, Paula Panarra.
Alinhado com os objetivos do Plano
de Ação para a Transição Digital e
com o programa “Ativar Portugal”,
a Parceria divide-se em três pilares
estratégicos – Pessoas, Empresas
e Estado Digital – com iniciativas
previstas até ao final de 2022.
No âmbito da Global Skills
Initiative, serão disponibilizados
de forma gratuita cerca de cem
cursos em português com base
em conteúdos da Microsoft,
LinkedIn e GitHub. A iniciativa
pretende capacitar cem mil pessoas em Portugal com as competências digitais necessárias para
se prepararem para o mercado de
trabalho no pós-pandemia.

Como parte da Parceria, a Microsoft
vai contratar mais 300 pessoas
em Portugal, atingindo um total
de 1.500 colaboradores no país. A
empresa também irá investir até
um milhão de euros em cinco start-ups portuguesas para promover a
descentralização e o empreendedorismo no interior do país e ilhas.
Para reforçar a qualificação dos
trabalhadores da Administração
Pública, a Microsoft irá promover
um programa de desenvolvimento
de competências, através da disponibilização de conteúdos formativos de base tecnológica e realização de 20 webinars de formação
para cerca de cem mil funcionários públicos.
Através deste memorando, a
Microsoft reforça a sua colaboração com o Plano de Ação para
a Transição Digital do País, alinhando estratégias para acelerar
a digitalização da Sociedade, da
Economia e do Estado Português
nos próximos anos.

análise

Edge, multicloud e
cloud híbrida na era da
digitalização
No contexto da sua Parceria, a Schneider Electric e Equinix organizaram em
conjunto um webinar sobre o papel do edge computing, multicloud e cloud híbrida
para otimizar a gestão e monitorização da infraestrutura digital das empresas

A

por Margarida Bento

complexidade, ao manter aplicações legacy na
infraestrutura da empresa de forma integrada
com outras aplicações cloud.
“Uma solução híbrida e multicloud funciona no
sentido imediato de reduzir as despesas de infraestrutura no IT. Quando optamos por uma
opção de cloud híbrida, conseguimos transformar CapEx em OpEx, ao mesmo tempo
que mantemos as soluções legacy, que têm automaticamente OpEx mais baixos para um
CapEx que já foi investido. É o melhor dos dois
mundos”.
Ilustração: Designed by rawpixel.com / Freepik

s exigências da era digital, que
requer níveis cada vez mais altos
de flexibilidade, agilidade e robustez, coloca sobre as empresas
uma crescente pressão para a
adoção de arquiteturas de IT que permitam
responder a estes desafios. Neste contexto, a
Schneider Electric e a Equinix produziram em
conjunto um webinar para os seus Parceiros,
no qual delinearam de que forma a multicloud,
cloud híbrida e edge computing formam, em
conjunto, infraestruturas de IT que permitam
às empresas fazer frente a estes desafios, otimizar a eficiência e reduzir custos.

MULTICLOUD E CLOUD HÍBRIDA

Atualmente, cerca de 92% da empresas utilizam arquiteturas multicloud, e destas 87%
usam infraestrutura híbridas. Para além disto,
cada vez mais existem, dentro das diferentes
áreas das empresas, necessidades muito diversas
que levam a que o ecossistema de IT seja cada
vez mais heterogéneo e disperso, requerendo
arquiteturas flexíveis e escaláveis.
“O esbater dos limites entre o mundo do IT e
o mundo real vai necessariamente potenciar
este panorama totalmente distribuído, com várias soluções a tentar capturar cada uma delas,
resultando numa solução final híbrida e multicloud”, garante Carlos Paulino, Managing
Director da Equinix.
Estas arquiteturas tornam-se particularmente
vitais para colmatar os desafios do complexo
processo de migração para cloud. Muitas vezes,
aplicações legacy ainda em vida útil são preferíveis à adoção de soluções completamente novas,
o que permite otimizar despesas mas torna a
integração com novas aplicações desafiante.
Um ambiente multicloud permite mitigar esta

Outro fator vital, acrescenta o responsável, é
a segurança e compliance. Garantir a segurança
dos dados, bem como garantir que a empresa
está em conformidade com a legislação vigente,
torna-se mais desafiante quanto mais complexo
for o ecossistema de IT, e esta é outra área na
qual a cloud híbrida e multicloud se tornam extremamente vantajosas, e na qual os Parceiros
podem oferecer valor sob a forma de serviços,
design de soluções e consultoria.

EDGE COMPUTING

Existem cada vez mais dados e cada vez mais
dispositivos conectados: Em 2021 espera-se que
mais de 40% das empresas tenham projetos de
edge computing, e em 2025 espera-se que mais
de 75% dos dados sejam processados no edge.

Rita Lourenço, Key Account Manager da
Schneider Electric, cita um recente estudo da
Canalys, que destaca as três principais oportunidades que os Parceiros mais valorizam no
edge computing: 91% dos Parceiros inquiridos
destacaram como principal vantagem a área da
segurança, enquanto 85% apontaram a monitorização e gestão remotas de infraestrutura de
IT e 86% citaram a instalação, implementação
e manutenção.
Um importante recurso para os Parceiros nesta
vertente, refere Rita Lourenço, é o uso de soluções pré-configuradas e fechadas, cujo comportamento já se conhece à partida, assegurando
assim a resiliência em aplicações críticas. Estas
soluções permitem uma redução de 25% a 40%
dos custos na implementação, diminuição do
tempo estimado da entrega da solução e aumento da velocidade no processamento dos
pedidos.
Para isto, a Schneider disponibiliza no portal
de Parceiros da APC a ferramenta Edge
Configurator, que permite aos Parceiros, consoante as especificações concretas de um projeto, escolher os equipamentos adequados para
o desenvolvimento da solução, sejam estes da
marca ou dos fabricantes seus Parceiros.
“Os melhores resultados são alcançados
quando se reúnem as melhores soluções de vários vendors”, explica Rita Lourenço. “Temos
de ter a humildade de aceitar que nenhuma
empresa vai ter uma solução única totalmente
capaz de endereçar todas as necessidades de
todos os clientes”.
É por este motivo, conclui, que a Schneider
Electric dispõe de uma vasta rede de Parcerias
com outros fabricantes para que os Parceiros de
Canal possam endereçar o edge do modo mais
eficaz e adequado às necessidades do cliente.
Para fomentar esta dinâmica multi-fabricante,
a APC oferece descontos entre 5% e 15% com
base em soluções registadas e aprovadas no
Edge Configurator – dependendo do número
de categorias de produtos elegíveis na solução e
se estes incluem outros fabricantes – disponíveis
para todos os Parceiros formados nas categorias
Edge Select, Premier e Elite do seu Programa
de Parceiros.
Adicionalmente, o novo Opportunity
Registration Program recompensa Parceiros
que identificam, desenvolvem e concretizam
novas oportunidades de negócio para a APC,
ao oferecer mais-valias económicas e proteção
do investimento em design e consultoria.
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Sophos quer “garantir a confiança,
rentabilidade e evolução tecnológica”
dos seus Parceiros
Carlos Galdón, o novo Channel Director da Sophos da Península Ibérica, explica
ao IT Channel como está o Canal de Parceiros da empresa em Portugal e salienta
que o programa de MSP “é um dos programas com crescimento mais rápido”
dos últimos anos
por Rui Damião

N

JP.DI, que nos permitem negociar com aproxio último mês, a Sophos anunmadamente 200 Parceiros por ano”.
ciou que a Península IbéO novo Channel Director para a Ibéria explica
rica tinha um novo Channel
que o objetivo é claro: “garantir a confiança,
Director. Com mais de 20 anos
rentabilidade e evolução tecnológica do nosso
de experiência em IT, Carlos
Canal para oferecer o melhor serviço aos nossos
Galdón conta com uma extensa carreira como
clientes”.
executivo de vendas no setor, tendo sido, incluA
pa ndem ia
de
sive, Diretor de Canal
COVID-19 impactou,
noutras empresas.
também, o Canal de
Em comunicado lanParceiros da Sophos.
çado na altura, a
“Durante a pandemia,
Sophos explicou que
tornámos mais flexível
pretende “consolidar
o acesso dos nossos
o Canal ibérico, bem
Parceiros aos diferentes
como impulsionar a esníveis de certificação,
pecialização dos seus
reduzindo o volume de
Parceiros nas suas mais
negócios mínimo nerecentes e avançadas
cessário a esse acesso.
soluções de ciberseguEsta modificação perrança”. Galdón irá limite ao Canal ser mais
derar a equipa que irá
competitivo no mercado
continuar focada nesta
e melhorar a sua renmissão e terá o objetivo
tabilidade – tentámos
de apoiar os Parceiros a
ser sensíveis às dificulfazer crescer o seu nedades da situação que
gócio.
Carlos Galdón, o novo Channel Director da
Sophos da Península
a nossa economia atravessa. Também redirePROGRAMA DE
cionámos o Programa para soluções de nova
PARCEIROS
geração, porque queremos que predomine o
Carlos Galdón refere que “a política de Canal
esforço na aquisição de competências ligadas
da Sophos é a mesma em toda a região ibéaos produtos que vão marcar o futuro da
rica, com pequenas adaptações que se devem
Sophos e do mercado”, afirma Galdón.
a peculiaridades e diferenças” entre Portugal
O Channel Director destaca, também, o “atrae Espanha. Em Portugal, diz, a empresa conta
tivo económico muito importante” deste Canal
com “dois distribuidores principais que lideram
de Parceiros, uma vez que “é fundamental a
o mercado nacional, a Ajoomal Portugal e a
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rentabilidade dos Parceiros”. “Uma vez que
contamos com um Canal economicamente saudável, é essencial que a força técnica e de vendas
tenham um nível de qualificação muito elevado
e com as certificações adequadas. Este novo
Programa preocupa-se em ajudar os colaboradores na sua formação – a gestão de oportunidades, o seu registo e operação são outros dos
pontos que procurámos melhorar, bem como o
modelo operacional que nos permitirá ser uma
empresa com que seja fácil trabalhar”, diz Carlos
Galdón. O executivo acrescenta, ainda, que “a
cobertura de vendas, recursos e inteligência
competitiva, a par de ferramentas e recursos
de marketing, faz deste o melhor programa de
Canal com que contámos até ao momento”.

ACEDER A TODA A DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA

“Em pouco tempo passámos de armazenar na
cloud 25% dos dados das empresas, para os
48% atuais”, realça Galdón. Isto leva a que a
necessidade por soluções de cibersegurança aumente, até porque a própria pandemia acelerou
a necessidade de digitalização das empresas.
“Estas tendências parecem ir acompanhar-nos
por algum tempo, pelo que as empresas que
sejam capazes de cobrir estas novas necessidades dos clientes – e as que surjam no futuro
– serão aquelas que vão triunfar no mercado e
com as quais uma empresa líder de mercado
quer trabalhar”, indica.
A formação e a atualização tecnológica é um
dos pontos que surpreendeu Carlos Galdón
quando chegou à Sophos; “uma das primeiras
coisas que me chamou à atenção foi a quantidade de horas de formação e atualização tecnológica que somos capazes de oferecer, tanto
aos nossos Parceiros, como aos nossos clientes”.
Depois, “também fiquei bastante impressionado com o facto de, no Portal de Parceiros,
se poder aceder a todo o tipo de documentação
técnica, comercial, ofertas por setor, cursos de
formação, certificação – e que, inacreditavel-

mente, muita desta informação esteja disponível no idioma local”.

SERVIÇOS GERIDOS

Os Managed Services são o futuro do Canal.
Oferecer serviços aos clientes, ao invés de simplesmente se vender o produto, é cada vez mais
procurado pelos próprios clientes. Dentro da
cibersegurança, e tendo em conta o nível de especialização necessário, essa realidade é ainda
mais premente.
O Sophos MSP Connect conta, segundo dados
partilhados por Carlos Galdón, com 12.500
fornecedores em todo o mundo e com um aumento de 30% do número de sócios e de 56%
em termos de faturação. “Na ibéria, temos 187
Parceiros certificados com um crescimento de
78% da faturação”, conclui.
“Este é um dos programas com crescimento
mais rápido que a Sophos lançou nos últimos

anos, algo que se deve a diversos fatores. Do
ponto de vista da procura, está a acelerar a
adoção de modelos cloud de pagamento por
utilização, o que se deve principalmente à racionalização dos preços da oferta destes serviços, e às dificuldades económicas que algumas empresas atravessam. A Sophos soube
compreender muito bem estas necessidades,
oferecendo uma solução muito competitiva em
termos de custos, que foge da complexidade que
costuma estar inerente a este tipo de soluções, e
que permite aos Parceiros colocar no mercado
um produto muito atrativo, de forma rápida e
eficaz”, explica.
Galdón diz, ainda, que, atualmente, “as empresas não precisam de um revendedor de produtos, mas um sócio profissional para se protegerem dos ataques, com aconselhamento de
especialistas sobre a utilização de ferramentas
de cibersegurança. Nem todos os clientes têm

a experiência, o tempo e os recursos para lidar
com o quotidiano de ameaças crescentes e em
constante mudança. Desta forma, os Parceiros
que sejam capazes de trabalhar com o cliente
não apenas na solução, mas também na análise da incidência através de serviços como
o Sophos MTR (Managed Threat Response),
são os que realmente aportam um serviço de
valor acrescentado. Acreditamos que é aí que
vão encontrar as grandes oportunidades de
negócio”.

RESUMO
• Carlos Galdón é o novo responsável pelo Canal da Sophos em
Portugal;
• Durante a pandemia, a Sophos adaptou o Cnaal de Parceiros
para ser mais flexível e com diferentes níveis de certificação;
• O Programa Sophos MSP Connect conta com 12.500 fornecedores em todo o mundo, 187 deles na península ibérica.

Happy Holidays!
Feliz Natal e próspero Ano Novo
a todos os nossos clientes.
Desejamos que a nossa parceria
seja ainda mais forte em 2021!
CO N S U LT E A N O S S A G A M A D E
GRANDES PRESENTES TRUST

Saiba mais em www.databox.pt

dezembro | 2020 | 11

análise

“O nosso modelo de negócio é indireto.
Procuramos empresas de tecnologia
que procurem desenvolver soluções
inovadoras no mercado”
A Mitel reforçou, há pouco tempo, o seu Programa de Canal e Cláudio Moreira,
Managing Director da Mitel Portugal, define-o como “um programa consolidado
que reconhece e recompensa os Parceiros, permitindo-lhes dar o melhor serviço
possível e soluções inovadoras aos seus clientes”
por Rui Damião

N

o final de outubro, a Mitel
PROGRAMA DE CANAL
anunciou que iria reforçar o seu
O Programa de Parceiros da Mitel é um plano
Programa de Parceiros. Em coglobal que assenta em quatro níveis de Parmunicado, a empresa indicou
ceria: Authorized Partner, Silver Partner, Gold
que está “ativamente à procura
Partner e Platinum Partner. “Para cada nível,
de Parceiros que queiram crescer no mercado
disponibilizamos diferentes benefícios”, explica.
das comunicações através
Dos vários benefícios do
de boas práticas, serviços e
Programa, contam-se as
soluções”.
formações das equipas coCláudio Moreira, Manamerciais “pensadas para diging Director da Mitel em
ferentes segmentos de merPortugal, explica que a emcado” que vão permitir aos
presa é líder na área onde
Parceiros “a rápida aquisição
atua a nível mundial e que,
de competências e a qualino nosso país, planeou e inificação adequada para enciou em 2020 “a execução
dereçar as necessidades dos
de um plano de expansão,
seus clientes”.
porque acreditamos e saSimultaneamente, também
bemos que há uma margem
existe certificação em áreas
para o crescimento”.
técnicas como fator diferenUma das partes deste plano
ciador para que seja possível
Cláudio Moreira, Managing Director
da Mitel Portugal
de expansão é o Programa
assegurar o cumprimento
de Canal da empresa, um
dos requisitos técnicos fun“Programa consolidado que reconhece e recionais dos clientes e indo além das expetativas.
compensa os Parceiros, permitindo dar-lhes o
Entre outros benefícios, a Mitel também dá
melhor serviço possível e soluções inovadoras
apoio comercial e de marketing ao partilhar
aos seus clientes”.
“os esforços de desenvolvimento de mercado”.
Ao IT Channel, o representante da Mitel
Os Parceiros vão poder usufruir de “programas
afirma que o principal objetivo é “construir
de geração de leads, suporte local, acesso ao
Parcerias sólidas, rentáveis e robustas” que vão
showroom e demonstrações e à realização de
ajudar a “abrir novas contas” que gerem “oporwebinars em português”.
tunidades de negócio com base em sinergias
A nível de marketing, os Parceiros Platinum e
mútuas no mercado das comunicações empreGold terão acesso a fundos dedicados e aprosariais”.
vados em planos de negócio para atividades e

12 | ITCHANNEL.PT

iniciativas estratégicas com alto ROI e suporte
em atividades promocionais com a Mitel que
contribuam para o crescimento mútuo.
Tecnicamente, os Parceiros têm acesso a apoio
pré-venda e também de suporte e manutenção,
para se certificar que apresentam altos níveis
de serviço e respeitam os SLA definidos com
o cliente.
Por fim, a nível financeiro e de incentivos, os
Parceiros Platinum, Gold e Silver ficam elegíveis
para descontos trimestrais baseados na performance e também para compensações também
trimestrais definidas consoante objetivos.

MODELO DE NEGÓCIO INDIRETO

O modelo de negócio da Mitel é indireto, ou
seja, a empresa endereça o mercado através de
Parceiros certificados “para garantir a qualidade das soluções instaladas”. Para isso, explica Cláudio Moreira, a Mitel está à procura
de “empresas de tecnologia e integradores que
procurem desenvolver soluções inovadoras no
mercado e que ambicionem uma Parceria com
um fabricante líder mundial”.
Para ajudar os Parceiros, a empresa posiciona-os para novas oportunidades. O objetivo é
aumentar a sua rentabilidade. “A especialização
do conhecimento e uma cultura de serviço de
excelência são fundamentais para que, em cada
momento do ciclo de vida do cliente, seja possível
apresentar as melhores soluções. Com o nosso
Programa de Canal, os Parceiros têm acesso
a recursos, programas, ferramentas e conexões
exclusivas”, indica o Managing Director.
RESUMO
• O objetivo de Mitel é construir Parcerias sólidas, rentáveis e
robustas;
• A Mitel endereça o mercado através de “Parceiros certificados
para garantir a qualidade das soluções instaladas”;
• O Programa de Canal da Mitel conta com quatro níveis de
Parceria.

tem a palavra

PEDRO DIAS RESPONSÁVEL PELA ESTRATÉGIA E GESTÃO DO CANAL DA ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

“TEMOS DE PERCEBER O QUE É QUE
CADA UM DOS MERCADOS VERTICAIS
PRECISA E AJUDAR OS NOSSOS
PARCEIROS A EVOLUIR”
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A

pandemia levou a que muitos negócios se alterassem e o mercado
de telecomunicações não foi exceção. Este mês, o IT Channel
dá a palavra a Pedro Dias, responsável pela estratégia e gestão do Canal da
Alcatel-Lucent Enterprise.
Como é que correu o ano civil da Alcatel-Lucent Enterprise em Portugal?
Nos mercados principais, todos tiveram um
grande impacto. Os mercados da saúde, da hotelaria, da própria educação e dos transportes,
tiveram grandes impactos, mas de forma diferente. Na saúde, acabámos por ter um primeiro
impacto muito motivado por um aumento
brutal da necessidade de serviços de saúde, um
enorme stress de todos os envolvidos nesse mercado, mas no que toca à componente de IT,
uma necessidade de aumentar, por exemplo,
a forma de comunicação com os utentes, com
quem precisa dos serviços de saúde.
O mercado da hotelaria, claramente o mais afetado de todos, quer em termos de intensidade,
quer em termos de duração desse impacto, apresenta, contudo, um fenómeno que não deixa
de ser interessante que é conseguirmos ter o
timing perfeito para fazer certo tipo de intervenções nas infraestruturas, porque normalmente
nunca dá jeito. Alguns dos nossos clientes estão
a escolher exatamente este período para poder
fazer esse tipo de intervenções e, na verdade,
prepararem-se para os próximos tempos assim
que este efeito da pandemia o venha a permitir.
Do ponto de vista das unidades de negócio, estamos divididos em – diria que possa chamar de
três mais uma. As três unidades são Networking
Business Division, Communication Business
Division e a Cloud Communication Business
Division.
O networking foi claramente o mais afetado, a
infraestrutura, possivelmente porque obrigava a
maior deslocação, a maior intervenção, porque
o fenómeno era exatamente um pouco em sentido contrário. Contudo, à data de hoje, estamos
praticamente ao mesmo nível do que fizemos
em 2019; não apresentamos redução desse negócio.
Na Communication Business Division, tivemos
um fenómeno exatamente inverso. Em sentido
contrário àquilo que se vinha manifestando nos
últimos anos, as empresas passaram a valorizar
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novamente a forma de comunicar com os seus
clientes por telefone. Atualmente, temos cerca
de 42% de crescimento nessa área de negócio.
Por último, dentro destas três áreas, a Cloud
Communication, a área de maior crescimento.
É uma área que também é mais recente na
nossa oferta, mas, mesmo assim, verificámos
um crescimento de quase 1.000% na área.
Muito por causa do crescimento das ferramentas de colaboração, todas as necessidades
de videoconferência, de reuniões virtuais, o
facto de quase a totalidade dos utilizadores,
pelo menos durante algum período, ter estado
em teletrabalho, portanto essa era claramente
a principal ferramenta que as empresas colocavam à disposição dos seus funcionários.
O tal ‘mais um’ é uma unidade de negócio nova
que estamos a lançar, tem ainda como referência
o nome de código que lhe deu origem, que se
chama Pegasus, e tem como objetivo, tornar a
Alcatel-Lucent Enterprise num dos principais
players do mercado a nível mundial, em termos
de telefones IP SIP. Uma abordagem diferente
daquela que temos na área de Communication
Business Division, oferecemos as nossas soluções numa abordagem mais proprietária, mais
específica. O objetivo é termos uma oferta de
telefones SIP 100% aberta no mercado e 100%
compatível com todas as soluções SIP do mercado. No princípio do ano vamos ter grandes
novidades nessa área.

Essa área vai para Canal?
Essa área, tal como todas as outras restantes
áreas, vai continuar a ser sempre trabalhada
através do nosso Canal.
Ao nível das tendências das áreas onde
vocês atuam, como é que vê o futuro,
2021, ao nível da tecnologia, também…?
A área Networking Business Division, que é a
mais impactada no imediato, diria que vai ser
uma grande oportunidade nos próximos anos,
não temos dúvidas disso, e estamos a trabalhar
já para nos prepararmos para quando o mercado abrir nessa área. Ou seja, é expectável
que nos próximos anos, o negócio de renovação,
atualização das infraestruturas, de land switching
e Wi-Fi, nomeadamente Wi-Fi 6 e 6E, vai ter
um grande pico de negócio.
A área de comunicações vai, de alguma forma,
retomar, ou seja, vai perder um pouco este
balão. No entanto, acho que vai fazer os clientes
voltarem a pensar na importância de manter
um bom contacto e atendimento com os seus
clientes.
Por outro lado, a área de cloud vai continuar
a ter um crescimento bastante significativo.
Dentro do nosso brand Rainbow, estamos a criar
ofertas cada vez mais verticalizadas. O próximo
grande foco será o Rainbow Class Room que
será uma oferta de Rainbow para entregar com
os sistemas de LMS.

Orientar as soluções por verticais implica trabalhar com Parceiros especializados nesses verticais?
Sim. Um dos pilares da estratégia da empresa,
que é o nosso modelo de go to market, é 100%
assente em Parceiros. Tudo aquilo que fazemos,
e o sucesso daquilo que fazemos, deriva do sucesso que temos, da forma como o fazemos com
os nossos Parceiros, e como é que ajudamos os
nossos Parceiros a fazê-lo. Ou seja, se queremos
entrar numa área nova, só o vamos conseguir
fazer se tivermos Parceiros para endereçar essa
área. Em resposta direta, se queremos trabalhar
mais num determinado vertical, se queremos
aprofundar a forma como é que trabalhamos
nesse vertical, temos que ter os Parceiros corretos, ou ajudar os nossos Parceiros a entrarem
mais nesse tipo de vertical.
Qual é o Parceiro médio da Alcatel-Lucent
Enterprise e o que é que a empresa procura no Parceiro?
A nossa procura tem de ser claramente alinhada com a nossa estratégia e com as próprias
tendências do mercado. Do ponto de vista de
estratégia, temos de tentar perceber em maior
detalhe o que é que cada um destes mercados
verticais precisa, ajudar os nossos Parceiros a
evoluir, e a cada vez terem mais capacidade
de trabalhar estes mercados verticais. Seja do
ponto de vista de perceber melhor o negócio
desses verticais, de conseguir ter a solução do

Fotografias: Rui Santos Jorge

Como vê o convívio entre aquilo que é o
Wi-Fi 6 e o 5G?
As duas tecnologias cresceram, continuam a
ser complementares em muitos casos, e acho
que vão continuar a ser; não há qualquer sinal
de que alguma dessas tecnologias esteja a ficar
para trás em relação à outra.
Se medirmos a capacidade e o que nos vai
trazer o 5G, é realmente fantástico, mas se
olharmos e pensarmos no que tínhamos há
uns anos em termos de Wi-Fi, e pensarmos no
que o Wi-Fi 6 e o 6E nos vão poder dar, é uma
comparação fantástica, portanto acho que não
vamos ter essa canibalização.
Fala-se muito no novo normal, se as pessoas vão
continuar agora a viver muito neste modelo, e
não vai haver tanta necessidade do ponto de
vista de infraestrutura. Posso estar redondamente enganado, mas acho que não.

ponto de vista de produto que melhor se adapta
a esse mercado, mas também terem a oferta de
serviços necessária para trabalhar o cliente.
Como é que os Parceiros da AlcatelLucent Enteprise se estão a transformar
e a adaptar a esta nova realidade?
Temos sempre o defeito, cada vez que nos
pedem para falar em transformação digital, de
pensarmos sempre que somos os portadores da
capacidade de ajudar os nossos clientes a fazer
a transformação digital. Não nos podemos esquecer que antes de ajudarmos os nossos clientes
a fazer a transformação digital, temos primeiro
de fazer a nossa própria transformação digital,
e ajudar os nossos Parceiros a fazer a transformação. Só quando este processo está numa fase
já muito avançada, é que conseguimos chegar a
um nível de maturidade para conseguir levar o
valor da transformação aos clientes.
Temos duas componentes. Uma interna,
onde existe um conjunto de ações, um esforço
enorme, para nós próprios fazermos a nossa
transformação digital, e fazermos toda a transformação em relação à evolução no mercado.
E, por outro lado, aquilo que nós chamamos
de Partner Enablement, como é que nós transportamos isso para os nossos Parceiros.
Um bom exemplo é uma ferramenta que estamos a disponibilizar aos nossos Parceiros e
que se chama My Portal. É algo que está a ser

implementado neste momento. Esse portal vai
dar a capacidade aos nossos Parceiros de ter
um acesso 100% unificado, centralizado, onde
vão conseguir ter acesso à base instalada, aos
clientes que trabalham, às renovações dos contratos de serviço, às oportunidades de negócio
que eles e nós abrimos e partilhamos. Se nós
abrirmos internamente uma oportunidade de
negócio e identificarmos um Parceiro, o Parceiro vai ter visibilidade da oportunidade e vice-versa. Até àquelas componentes mais operacionais de pedidos de desconto, de colocação de
encomendas, de seguimento do estado.
Qual é a visão para o próximo ano,
tanto do mercado como da empresa?
Sem levantar totalmente aqui o véu, porque não
o posso fazer, gostava de partilhar dois ou três números convosco porque acho que é interessante,
principalmente nesta fase. Estamos perto de fechar o nosso ano e os números que temos apurados são até ao fecho de outubro, vou dar-vos números de Portugal. Levamos 34% de crescimento
em termos de encomendas, e 24% em termos de
faturação. Num ano tão difícil e ao mesmo tempo
tão diferente como este, julgo que é um conjunto
de números que nos deixa um pouco a pensar, a
capacidade que tivemos, junto dos nossos clientes,
para que eles tenham reconhecido que a Alcatel,
principalmente nesta fase, teria a capacidade de
os ajudar.
por Jorge Bento e Rui Damião
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A CLOUD HÍBRIDA E A
MULTICLOUD VIERAM PARA FICAR

A pandemia fez com que a adoção de soluções de cloud híbrida e multicloud
crescessem. No entanto, esta não é uma tendência passageira; estas soluções vieram
para ficar no panorama das organizações. Alcatel-Lucent Enterprise, Check Point,
Cisco, Equinix, IBM, IP Telecom, Lenovo, NetApp by Arrow, Palo Alto, Schneider
Electri e Tech Data partilham a sua visão sobre este mercado e as oportunidades para
os Parceiros
por Rui Damião

Com o apoio de:
Alcatel-Lucent Enterprise | APC | BJSS | Check Point by Arrow | Cisco by Comstor Equinix | IBM by Arrow | IP Telecom
Juniper by Westcom | Lenovo | NetApp by Arrow | Palo Alto | Veritas by Arrow | VMware | Tech Data
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A mesa redonda realizada pelo IT Channel em formato de videoconferência contou com a participação de onze empresas das mais relevantes neste mercado:
Alcatel-Lucent Enterprise, Check Point, Cisco, Equinix, IBM, IP Telecom, Lenovo, NetApp by Arrow, Palo Alto, Schneider Electric, Tech Data

A

disrupção causada pela pandemia global COVID-19 reforçou a importância crítica
das empresas serem ágeis para
adaptar a sua capacidade às
constantes flutuações e alterações nos seus mercados.
Os analistas da IDC, por exemplo, estimam
que, em 2022, perto de 90% das organizações
a nível mundial vão contar com uma combinação híbrida de clouds on-premises ou privadas
dedicadas, várias cloud públicas e, também,
plataformas legacy para corresponder às suas
necessidades de infraestrutura.
Uma plataforma de cloud pública oferece às
empresas uma infraestrutura de IT ágil que,
no entanto, não é necessariamente uma opção
apropriada para todos os tipos de trabalho.
Assim, a maioria das empresas estão a optar
por manter parte dos workloads em cloud privadas.

REALIDADE NACIONAL

A realidade que se observa no mercado nacional podia ser diferente, mas a maioria das
organizações está, de facto, a optar por uma
combinação de cloud públicas e privadas para
dar resposta às suas necessidades.
Luciano Zoccoli, Solutions Architect Data
Center Group – Ibéria na Lenovo, sentiu no
mercado que, com a pandemia, “houve uma

necessidade urgente de muitos projetos cloud
serem terminados. Muitos tinham começado,
mas tinham os seus timings bem mais longos
e foram acabados à pressa; houve a necessidade urgente de terem de trabalhar de casa
e isso obrigou muitas entidades portuguesas
de avançar e terminar projetos de cloud”. O
representante da Lenovo refere, também, que
o tema “da digitalização empresarial teve um
boost, uma aceleração que, provavelmente, compactou quase dez anos de projetos em quase um
ano. Em Portugal também houve muita aceleração, mas cada empresa na sua dinâmica;
houve empresas que pararam completamente
e houve outras que deram grande importância
a ter as soluções”.
Carlos Paulino, Managing Director na
Equinix, diz que sentiu este fenómeno “a
partir do primeiro minuto em que começamos
a trabalhar a partir de casa”. Admitindo que
existiram “investimentos significativos dos
nossos clientes” internacionais, “o tecido empresarial português teve uma necessidade imediata de maiores larguras de banda, de conseguir ligações à cloud, do que têm on-premises e
o que têm connosco ou diretamente na cloud
de contratar serviços que lhes permitissem ter
uma entrega muita rápida e uma elasticidade
em termos de utilização que lhes permitisse
fazer frente a todas as novas necessidades que
estavam a sentir”. Neste momento, a Equinix

vê “as empresas a anteciparem os projetos que
tinham para futuras expansões, muitas delas
previstas para o terceiro e quarto trimestre
do próximo ano, a pedirem capacidade para
o próximo quarter”.
Arlindo Dias, Cloud Architect na IBM, indica
que “há uma necessidade urgente daquilo que
é a adaptação dos modelos tradicionais” a uma
nova realidade. “Quando falamos de cloud híbrida, estamos a falar de ser possível expandir
as minhas ligações”, acrescenta o representante
da IBM. “Há uma analogia simples que é a
analogia da calculadora em que, em qualquer
momento, se tenho mais cliques no botão de
mais, tenho de ter expansão para esse botão
mais. Estamos a falar não só das comunicações, mas também de as aplicações poderem
expandir a sua capacidade computacional baseada em tecnologias que o permitam fazer
para dar resposta” ao que é necessário. “Aquilo
que se fala de transformação digital nos dias de
hoje tornou-se premente, numa necessidade;
não é só ter mais largura de banda, é ter as
garantias que, mesmo aquilo que é a componente aplicacional, consegue ser híbrida, estar
em qualquer sítio e responder às necessidades
que tenho no negócio”.
Pedro Dias, Country Manager na Alcatel-Lucent Enterprise, explica que “a migração
para a cloud já era uma realidade entre a nossa
base instalada on-premises para modelos híbridos
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se falam sejam equivalentes aquilo que está a
acontecer”.

MUDAR A INFRAESTRUTURA

Pedro Dias, Country Manager, Alcatel-Lucent Enterprise

ou full cloud. O efeito da pandemia foi, no nosso
caso, muito significativo. Em Portugal, até final
de outubro, temos um crescimento de uma
unidade de negócio de, aproximadamente,
1.000%. Claramente não é um crescimento
normal, não é um crescimento normal em situação de cloud; é claramente motivado, na sua
maioria, por este fenómeno da pandemia e da
migração de muitos utilizadores para teletrabalho o que veio justificar este crescimento e
esta adoção destas ferramentas cloud”.
Apesar de não partilhar tanto o “entusiasmo”
de outros participantes, Rui Duro, Country
Manager na Check Point, admite que este é,
de facto, “um tema que está em cima da mesa,
é trendy”, mas “não acho que o crescimento que
se tem visto é equivalente aquilo que se tem
falado”. “Efetivamente, há movimentações, há
a adoção de um conjunto de serviços na cloud,
mais de serviços do que movimentação da
cloud massiva e dos sistemas para a cloud”, explica o representante da Check Point. “Apesar
de em Portugal ter existido uma grande movimentação para o teletrabalho, mas muitas vezes
o teletrabalho não significa que seja cloud; é
acesso remoto para os sistemas. Fala-se muito
na cloud, mas não tenho visto os números que

“O SEGREDO É TERMOS UMA
PREPARAÇÃO DOS NOSSOS
PARCEIROS, TERMOS UMA
OFERTA QUE LHES PERMITA
RESPONDER DA FORMA MAIS
ADEQUADA AO QUE SÃO AS
NECESSIDADES E REQUISITOS
DE CADA CLIENTE”
Pedro Dias, Country Manager, Alcatel-Lucent
Enterprise
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Alterar a infraestrutura de IT de uma organização é um processo complexo. Há vários assuntos, como a segurança, o compliance, o legacy
e o próprio investimento necessário, que têm de
ser endereçados nesta mudança. Por outro lado,
a tecnologia tem vindo a democratizar o acesso
à cloud híbrida e tem permitido a conversão do
on-premises tradicional.
Ricardo Antunes da Silva, Systems Architect
na Cisco, tem visto cada vez mais que “o estágio da cloud não é tanto numa questão de jornada ou de viagem, mas mais um princípio de
classificação onde vemos que há componentes

Rui Duro, Country Manager, Check Point

que vão ser no tradicional on-premises – como
são os sistemas core – que não vão mudar assim
tão rapidamente, mas vão existir estratégias de
existirem aplicações e serviços feitos deployed
cloud only ou cloud-first. A pandemia acelerou este
tema porque as pessoas estão mais distantes dos
sistemas, permitiu perceber que esse não era
um fator crítico e as outras vantagens que dá a
flexibilidade ultrapassa esse risco de estar afastado das pessoas e não implica a sua capacidade
e qualidade de trabalho”.
“O atual estado da tecnologia está um pouco
mais à frente daquilo que é o atual estado da
utilização da mesma”, refere Arlindo Dias. O
representante da IBM indica que “a dificuldade
está na adoção da tecnologia. Neste momento, a
adoção de cloud híbrida está numa camada de
abstração de quantos kW e metros quadrados
precisamos num data center. Esta criação de
camadas de abstração que tornam a tecnologia
mais utilizável. Podemos criar microsserviços,

“QUEREMOS ESTAR AO
MESMO NÍVEL QUE O
DESENVOLVIMENTO, NÃO SER
UM ENTRAVE, MAS SIM PARTE
DO PROCESSO NA ANÁLISE DE
CÓDIGO QUANDO SE FAZ O
MOVIMENTO SHIFT LEFT”
Rui Duro, Country Manager, Check Point

podemos utilizar a elasticidade no consumo de
aplicações, mas estamos numa camada acima.
A conectividade é fundamental, tudo o resto
são camadas acima”.
Filipe Frasquilho, Diretor de Negócio Data
Center & Cloud na IP Telecom, explica que,
independentemente dos “chavões” que se dão
à cloud, “há uma coisa que é fundamental
que é existir uma estratégia para a utilização
destes vários modelos de cloud. Tipicamente,
há um conjunto de questões que têm de ser
endereçadas pelas empresas; as organizações
ainda acreditam que passam para a cloud e os
problemas ficam resolvidos. Há questões que
têm de ser endereçadas internamente que são
fundamentais. Temos de perceber aquilo que
estamos a gerir. Depois é preciso perceber e
identificar as componentes de segurança, compliance e governance. Também é preciso fazer a
gestão disto, que é fundamental. Por fim, é preciso compreender os SLA”.
João Cunha, Software Business Unit Manager
& Cloud Lead na Tech Data, que nesta mesa
redonda representa a Microsoft, diz que “se
por um lado a adoção de soluções de colaboração foi vertiginosa e a procura cresceu muito,
quando analisamos a perspetiva de infraestrutura, a realidade é diferente e é onde está o
grande desafio. Esta transformação não é uma
transformação fácil e é muito importante e estratégico ter os Parceiros certos fazer um assessment correto do estado atual e para onde se
quiser ir. Estas decisões têm de ser muito ponderadas e decidir se mantém uma solução on-premises, ou se escolhe uma solução totalmente
em cloud pública ou mesmo híbrida, é algo
que tem de ser feito numa perspetiva de quais
são os melhores business outcome e daquilo que é
preciso fazer”.
Rita Lourenço, Key Account Manager Secure
Power Division Iberia na Schneider Electric,
indica que “houve um crescimento acelerado

nos últimos meses, mas foi um processo que já
se observava. A visão que a Schneider [Electric] tem é que este movimento e evolução está
a acontecer em todos os segmentos de mercado,
seja industrial, retail ou healthcare. O que observamos é uma passagem para um ambiente mais
híbrido onde há uma tendência para que os
dados sejam armazenados em clouds centralizadas, regionais, e também no próprio conceito
de edge que, obviamente, tem as suas vantagens para os vários segmentos de mercado. Este
modelo híbrido, e naquilo que é a nossa experiência, é que tem alguns benefícios para as
organizações; é um modelo escalável, permite
reduzir a latência na gestão quase imediata
para tomadas de decisões e aumenta, também,
a redundância. O modelo híbrido simplifica
todo o processo de negócio”.
João Lavrador, Pre-sales & Partner
Enablement Consultant na Arrow, que representa a NetApp neste fórum, refere que “é
verdade que ouvimos falar de cloud já há 20
anos; dessa altura para agora há uma diferença

Ricardo Antunes da Silva, Systems Architect, Cisco

abismal na tecnologia. Antes, quando ouvíamos
falar de cloud, as pessoas não tinham know-how
suficiente, não havia tecnologia ou recursos
para permitir esta passagem para a cloud. Mais
de 50% das grandes empresas que foram para
a cloud, voltaram para o on-premises porque não
tinham uma abordagem ou um planeamento
para endereçar a cloud. Hoje, já temos isso; as
pessoas estão mais educadas e já têm mais tecnologia para planear antes de passar qualquer
workload para a cloud. O que quase todos os
vendors estão a aconselhar é a utilização de uma
cloud híbrida, com alguns workloads dentro de
casa e outros na cloud para permitir mais agilidade na forma como o negócio flui”.

“A CLOUD INTRODUZIU UM
CONJUNTO DE CONCEITOS
QUE NÃO ESTÃO CINGIDOS AO
ASPETO DA CLOUD QUE TEM
A VER COM A SIMPLICIDADE
DO CONSUMO DOS
RECURSOS, A AGILIDADE DE
COMO ISSO DEVE SER FEITO”
Ricardo Antunes da Silva, Systems Architect, Cisco

CIBERSEGURANÇA

É impossível falar de cloud e não falar de cibersegurança, até porque nos novos ambientes
híbridos e multicloud os desafios da segurança
são multiplicados por vários locais.
Rui Duro refere que “falamos na adoção e no
caminho e os fabricantes de segurança adaptaram-se à velocidade que a própria cloud vai
evoluindo. Não é por falta de condições de cibersegurança que a adoção da cloud não existe,
seja qual for o tipo que o cliente acabe por
adotar. Em simultâneo, os clientes têm de criar
o blueprint da sua cloud para, depois, aplicar
as condições de segurança sobre a mesma.
Quando falamos de multicloud, a coisa complica-se um bocadinho porque é um conceito mais
lato; podemos falar de uma multicloud que ao
mesmo tempo é híbrida ou que vai um pouco
além da cloud infraestrutural e ser, também,
uma cloud por containers ou por funções. Aqui
já temos de usar várias soluções de segurança”.
José Manta, Major Account Manager –
Portugal na Palo Alto, indica que “a adoção
da cloud é inevitável e não há forma de voltar
atrás. A área de desenvolvimento, o chamado
DevOps, já com a ideia de cloud-first porque é
muito mais rápido e flexível. Para as equipas de

Carlos Paulino, Managing Director, Equinix

segurança, isto tornou-se numa dor de cabeça e
uma preocupação bastante grande. Daí, a vertente da segurança está a ser vista com grande
preocupação. A estratégia passa por ter uma
solução única que consiga ter uma visão sobre
qualquer cloud e ser agnóstica a qualquer cloud.
A nossa perspetiva ter todos os use cases numa
única solução, verificar os pontos de segurança
na cloud, seja ele qual for, e ter a proteção dos
workloads numa cloud privada ou cloud pública”.
Ricardo Antunes da Silva afirma que a utilização dos diferentes serviços cloud “trouxeram
várias superfícies de ataque e é importante
ter resposta para endereçar cada uma dessas
iniciativas. Uma é assegurar a proteção da
identidade do utilizador, outra é proteger os

“A CLOUD HÍBRIDA DÁ
PELA PRIMEIRA VEZ UMA
MENSAGEM MAIS NATURAL
PORQUE, PELOS REQUISITOS
DOS WORKLOADS, OS
SISTEMAS VÃO TER A
NECESSIDADE DE ESTAR
DISTRIBUÍDOS, COM UMA
PROXIMIDADE À PRODUÇÃO E
AO CONSUMO E UM SISTEMA
CENTRALIZADO QUE TRAZ
TODAS AS VANTAGENS DE
ELASTICIDADE E DE ESCALA”
Carlos Paulino, Managing Director, Equinix

seus dados locais e na comunicação, e também
proteger as diferentes entradas ou acessos à informação da melhor maneira possível nos diferentes contextos onde existam e as aplicações
vivam. Uma das abordagens mais importantes
foi a questão de ter uma componente de visibilidade completa, global, como estamos a fazer
para as outras áreas para analisar a informação
de forma completa”.
João Cunha (Tech Data) diz que “o grande
desafio” da estratégia de segurança é “quando
se entra numa perspetiva de multicloud. Cada
public provider tem a sua arquitetura e estrutura,
o seu ambiente específico, e a dificuldade é
como, num ambiente multicloud, se consegue
ter uma solução transversal e de aplicação de
políticas de segurança. O único formato é ter
uma solução que permita fazer este controlo e
orquestração numa perspetiva abrangente que
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Arlindo Dias, Cloud Architect, IBM

não seja limitado a um único provider. Neste
caso, a Microsoft tem uma solução que permite
endereçar este desafio que permite fazer o estabelecimento de políticas e monitorização sobre
os vários aspetos de segurança”.
Pedro Dias explica que “a forma como encaramos ou verificamos o impacto da cloud é
diferente consoante estamos a abordar a infraestrutura, ferramentas de colaboração ou
segurança. Na comunicação, a estratégia de
cloud híbrida ou full cloud continua em grande
crescendo. Na segurança, uma das principais preocupações que tivemos foi fazer uma
Parceria com presença mundial, que nos permitiu garantir um diferencial enorme do ponto
de vista de confidencialidade e soberania dos
dados. É um dos pontos que, para o cliente na
comunidade Europeia, deverão ter em conta
quando escolhem uma solução de cloud”.
Rita Lourenço refere que “as arquiteturas
híbridas e este acesso ao armazenamento de
todos estes dados, combina a questão do edge
local. Toda a análise e gestão dos dados críticos, para que a empresa se foque no seu core
business, terá de ter esta questão de armazenamento de dados resolvida. Quando falamos
nestas estruturas que são altamente complexas,
porque envolvem vários providers e localizações,
tem de existir uma política de cibersegurança e
os processos de standards de segurança têm de
estar bem definidos”.

“QUANDO FALAMOS NA
COMPONENTE DE EDGE, ESTA
TEM DE SER ABERTA E TEM
DE SER FÁCIL PARA NÃO TER
PROBLEMAS”
Arlindo Dias, Cloud Architect, IBM
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Assegurar o compliance de um só local não é
fácil; assegurar o compliance de um ambiente
multicloud, possivelmente com vários providers
envolvidos, é uma tarefa ainda mais difícil,
principalmente porque é necessário assegurar
que todos os fornecedores respeitam o framework
legal aplicável.
Carlos Paulino afirma que a cibersegurança e o
compliance “são temas importantes”, até porque
a Equinix aloja grande parte dos fornecedores
de cloud, “e onde centramos a nossa atenção,
não só ao ajudar na adoção de conetividade
privada, assim como a adoção de soluções private key, por exemplo, que consegue que todo o
tráfego vai encapsulado. Tentamos trazer para
o mercado uma maior facilidade de consumo
em todas as localizações. Existe um sem número de soluções para conseguir que os vários
pontos estão cobertos”.

Filipe Frasquilho, Diretor de Negócio Data Center & Cloud,
IP Telecom

Luciano Zoccoli explica que “todas as infraestruturas que fornecemos têm dado alguma
resposta aos requisitos de compliance, particularmente nas questões do armazenamento de
dados. É muito importante e, ao lançar novas
soluções, obriga-nos a ter todas as questões
relacionadas com compliance e segurança, seja
na componente de armazenamento e de computação edge. Em soluções de cloud híbrida
– apesar de não sermos fornecedores – conseguimos fornecer as arquiteturas para ser compliance dentro de um modelo híbrido ou de data
center. Sendo Portugal um país pequeno, temos
algumas dificuldades em garantir localizações
de cloud; estamos fora de compliance em algumas
situações e com alguns clientes não é permitido
usar. Temos de inventar em alguns casos”.
José Manta diz que, “nesta área, aquilo que

“O EDGE VAI PERMITIR TER
UM DESENVOLVIMENTO
NA ÁREA INDUSTRIAL,
QUE VAI NECESSITAR DE
UMA CAPACIDADE DE
COMPUTAÇÃO ADICIONAL E
LOCAL”
Filipe Frasquilho, Diretor de Negócio Data Center &
Cloud, IP Telecom

fornecemos é ter visibilidade das infraestruturas e dos dados dos clientes nas diversas
clouds, no caso multicloud. Aquilo que conseguimos fornecer são dashboards de como os
clientes têm os seus dados e se estão em compliance com aquilo que são as normativas do
mercado – como o ISO ou o RGPD – ou os
seus próprios frameworks de compliance que eles
próprios podem construir. É essa visibilidade
e reporting que damos aos nossos clientes de
forma a perceberem se estão a cumprir com
essas normativas de compliance nas suas infraestruturas na cloud”.
Rui Duro, da Check Point, indica que “os fabricantes nesta área estão a acompanhar em
termos de cibersegurança aquilo que é a evolução da cloud, principalmente a questão da
multicloud. É muito importante que os clientes
tenham visibilidade do que está a acontecer em
dois ambientes que são complemente distintos,
se calhar com dois providers totalmente distintos. Aquilo que fazemos é um produto que se
foca na governança na cloud e aporta uma série
de funcionalidades, como a visibilidade, o compliance da própria cloud; a grande maioria dos
cloud providers tem o chamado shared responsability onde é o cliente que tem de assegurar a
compliance daquilo que coloca na cloud”.
João Cunha, da Tech Data, refere que o compliance “é uma realidade e uma preocupação
desde o início por parte da Microsoft. Aquilo
que creio que faz a diferença, é que a Microsoft
Azure é o único cloud provider que tem certificado de conformidade do Gabinete Nacional
de Cibersegurança. Este tema de compliance
para além do genérico, há as especificidades
de alguns segmentos onde a Microsoft se tem
adaptado e procura visar as questões próprias
na gestão de dados. Na realidade, isto é um desafio constante para garantir que as empresas
conseguem tomar a decisão certa de qual o
provider que lhes dá esta garantia”.

ESTADO DA ARTE

Se existe procura, tem de existir oferta. Os
fabricantes estão a investir cada vez mais na
oferta de cada vez mais soluções para simplificar a migração, a gestão e a portabilidade
dos workloads.
João Lavrador (Arrow) diz que “os clientes estão
a adotar modelos mais híbridos e de multicloud
e a NetApp não é exceção quando estamos a
falar de tecnologia que permite essa passagem
de dados para a cloud. Se o cliente quiser ter
mais controlo dos seus dados, mais storage, pode
colocá-lo num data center e o cliente tem controlo dos seus dados. A qualquer momento,
pode mover de cloud provider sem mover os
dados porque são dele e estão num data center,
ou mover para on-premises onde basta pegar no
seu storage e movê-lo para casa. Se o cliente
quiser passar os dados para a cloud, existem
ferramentas que facilita essa passagem”.
Ricardo Antunes da Silva, da Cisco, indica
que “vemos alguns fatores principais para
uma transição para a cloud bem-sucedida. A
primeira é a consultoria; é muito importante
uma noção estratégica para ter um apoio na
implementação. O segundo ponto é a integração, onde são precisas ferramentas que nos
permitam fazer essa implementação e gestão
multicloud de forma eficiente. Em terceiro, é a
segurança, que tem de ser transversal, e uma visibilidade completa e capacidade de identificar
os vários pontos. Em quarto, é preciso garantir
a comunicação entre os vários pontos. Por fim,
a otimização; um dos fatores fundamentais é
assegurar que temos um esforço mínimo nestes
temas, mas também a questão dos custos”.
Arlindo Dias, da IBM, refere que “o compliance
é um requisito e cada um ou cumpre, ou não.
Existem muitas ferramentas para cumprir com
as regras. Temos de garantir segurança e que
a cumprir, mas também temos de garantir que
temos as soluções e arquiteturas que são abertas
para não criar o chamado lock-in. É preciso
permitir que as organizações possam tomar
decisões com consistência, ou seja, que não estejamos agarrados, presos a algo que não nos
permite tomar uma decisão abrupta que tem
efeitos na economia e na gestão das empresas.
Não podemos estar locked-in. A tecnologia que
utilizo pode criar um lock-in que não me permite trabalhar em multicloud”.
Luciano Zoccoli explica que “a questão da estratégia é fundamental, porque quando que-

remos passar os workloads dentro das empresas
para um ambiente cloud”, é preciso fazer “a
análise de cada cliente”. A Lenovo defende
que “cada cliente tem as suas características.
Mesmo utilizando as mesmas aplicações temos
formas diferentes de estar. Aplicar um standard pode ser fácil, mas também pode criar
problemas. Segundo a IDC, cerca de 30% dos
projetos de migração para a cloud não têm sucesso; se isto acontece, é porque alguma coisa
correu mal e não está por trás uma estratégia
de migração para a cloud. Isso é fundamental
para qualquer cliente”.
José Manta, da Palo Alto, partilhando uma
visão de cibersegurança, acredita que é necessário “garantir que a segurança do cliente as-

quanto isso e tem de existir um apoio muito
grande e uma estratégia ao cliente”.

INTERCONETIVIDADE

A cloud híbrida e a multicloud dependem
de uma grande interconetividade entre locais. Aplicações como inteligência artificial e
Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês)
levam a computação até ao edge, até porque
a computação se está a tornar cada vez mais
descentralizada.

“HÁ UMA MUDANÇA MUITO
GRANDE E OS PARCEIROS NEM
SEMPRE TÊM A CAPACIDADE
DE ACOMPANHAR”
Luciano Zoccoli, Solutions Architect Data Center
Group - Iberia, Lenovo

Luciano Zoccoli, Solutions Architect Data Center Group Iberia, Lenovo

sociada, de alguma forma, aos seus workloads
on-premises acompanham aquilo que são as
políticas para a cloud ou para a multicloud e
que tenham essa componente assegurada independentemente do que eles adotem ou das
migrações que façam de cloud para a cloud. É
nessa vertente de cibersegurança que ajudamos
na migração e na gestão daquilo que são os
workloads dos clientes. Estamos cada vez mais
no início do ciclo de desenvolvimento, onde
quer que seja que os workloads possam estar”.
Filipe Frasquilho refere que, “em termos de
tecnologia, os fabricantes apresentam muitas,
muitas soluções, elas existem, mas essas soluções têm de ser adaptadas às necessidades dos
clientes. No entanto, a maioria das soluções
que existem têm o foco que o cliente per se já
tem todo o seu ambiente virtualizado. Ainda
assim, há muitos clientes que têm servidores
físicos e aplicações alojadas nesses servidores, e
aí a situação é mais complexa. Esses workloads,
essa forma de migrar não funcionam tão bem

Carlos Paulino indica que “o tema de conetividade é um ponto crítico” para a Equinix.
“Posso dar um exemplo de um cliente que temos
que queria deslocar mais de três petabytes de
informação de uma cloud para a outra. Com a
ligação que temos hoje, isto torna-se não num
lock-in pelas características da cloud, mas um
lock-in porque simplesmente não temos largura
de banda para conseguir trazer os dados da
Irlanda para Portugal, duplicamos e depois vai
para Frankfurt. Há uma falta de capacidade
porque estamos nesta periferia e que temos tentado ultrapassar com soluções de conetividade
e interligações”.
Filipe Frasquilho, da IP Telecom, concorda que
“a comunicação é fundamental” e salienta que,
em Portugal, “estamos muito bem servidos em
termos de comunicações e a fibra que existe
em todo o país para fazer as interligações, mas
internamente. O nosso problema tem a ver com
a ligação com a componente externa, nomeadamente a restante Europa. É aí que devemos
apostar e melhorar as comunicações. Internamente, existe um conjunto de fibras enorme
e somos um dos países com mais fibra a nível
europeu, mas, lá está, é para consumo interno,
é entre nós. Falta-nos as ligações para fora”.
Rita Lourenço, da Schneider Electric, afirma
que “estes ambientes de computação edge são
muito mais diversificados que requerem um
conjunto de subsistemas que dariam suporte
a estas arquiteturas cada vez mais híbridas”.
Há, também, um “fator crítico de sucesso que
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é a capacidade de reunir no ecossistema diversos Parceiros, soluções e vendors adequadas
para estas soluções híbridas. Habitualmente,
estas implementações de edge trazem vários
benefícios, como a redução de 35% do custo
de engenharia, 7% na manutenção e 50% na
implementação” da solução.
Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise,
aborda o tema do Cloud Act, dos Estados
Unidos, e do RGPD. “Quando falamos com
os clientes ou com os Parceiros na escolha
de cloud, achamos que é importante que os
clientes tenham uma noção clara de alguns
pontos porque existe alguma confusão. O facto
de os data centers residirem na Europa não é
garantia de que a solução preenche todos os
requisitos do RGPD. O Cloud Act diz, basicamente, que todos os dados que residam em data
centers que sejam propriedade de empresas norte-americanas, estão sob jurisdição norte-americana. Quer isto dizer que basta uma simples
decisão de uma entidade legal norte-americana
para que essas entidades tenham de fornecer

João Cunha, Software Business Unit Manager & Cloud Lead,
Tech Data

esses dados. Isso é completamente contrário ao
que está estipulado ao RGPD”, explica.
João Lavrador, da Arrow, acredita que “o mais
importante é existir uma Parceria com os cloud
providers. Depois, é preciso dotar de tecnologia
que permite aos clientes escolher onde querem
colocar os seus dados. A estratégia da NetApp
permite ter um serviço em qualquer uma das
clouds e ter um acesso privilegiado aos três
principais cloud providers – Google, AWS e
Azure. A questão da conetividade está facilitada para os clientes, mas também temos Parcerias com os Parceiros locais que permitem ter
tecnologia muito forte e facilitar este caminho
para os clientes”.

22 | ITCHANNEL.PT

João Lavrador, Pre-Sales & Partner Enablement Consultant,
Arrow

OPORTUNIDADES PARA OS PARCEIROS

Como nos vários temas que o IT Channel
aborda ao longo do ano nas suas mesas redondas, existem várias oportunidades para os
Parceiros no mercado de cloud híbrida e multicloud. Por exemplo, a cloud híbrida volta a
colocar oportunidades de infraestrutura e de
integração aos Parceiros.
Pedro Dias (Alcatel-Lucent Enterprise) refere
que o tema da cloud híbrida “não é muito diferente de muitos outros relacionados com a
componente de IT. O segredo é termos uma
preparação dos nossos Parceiros, termos uma
oferta que lhes permita responder da forma
mais adequada ao que são as necessidades e
requisitos de cada cliente”. O responsável salienta, ainda, que os clientes não são todos
cloud híbrida e, por esse motivo, é importante
ter soluções para as várias necessidades. Neste
processo, é importante “que os Parceiros estejam preparados, junto do cliente, para ajudar,
perceber os requisitos, construírem, implementarem e manterem, do ponto de vista de serviços, a solução mais adequada às necessidades
de cada um dos clientes”.
Partilhando uma visão mais focada na cibersegurança, Rui Duro afirma que a Check
Point tem desenhado ou adquirido produtos

“O MAIOR DESAFIO DOS
PARCEIROS É A CAPACITAÇÃO.
O KNOW-HOW E
ACOMPANHAR A VELOCIDADE
A QUE AS COISAS ESTÃO A
MUDAR”
João Cunha, Software Business Unit Manager &
Cloud Lead, Tech Data

que permita à empresa ser um facilitador de
cloud e não “a tradicional visão da cibersegurança que atrasa a evolução; neste caso da
cloud, queremos estar ao mesmo nível que o
desenvolvimento, não sermos um entrave, mas
sim parte do processo na análise de código
quando se faz o movimento shift left”. No caso
das clouds híbridas, a Check Point “disponibiliza é, também, uma solução que vai de encontro às necessidades. Quer seja on-premises,
quer seja na cloud ou em mais do que uma
cloud, oferecemos soluções que o cliente pode
integrar dentro da sua solução cloud e, depois,
conseguimos fazer a gestão da segurança, ter
visibilidade da cloud – um aspeto muito importante – e também a governação dessa cloud”.
Ricardo Antunes da Silva mostra-se confiante
no modo como os Parceiros da Cisco estão
a adaptar-se a esta nova realidade. “A cloud
introduziu um conjunto de conceitos que não
estão cingidos ao aspeto da cloud que tem a ver
com a simplicidade do consumo dos recursos, a

“SÃO OS PARCEIROS QUE
FORÇAM A NOSSA POSIÇÃO
NO MERCADO E CONSEGUEM
AJUDAR OS CLIENTES NESTE
CAMINHO PARA A CLOUD”
João Lavrador, Pre-Sales & Partner Enablement
Consultant, Arrow

agilidade de como isso deve ser feito. Isso tem
uma dependência muito grande de como os
nossos Parceiros vão permitir o consumo das
soluções. O nosso papel, acima de tudo, é dar a
esses Parceiros boas soluções com uma grande
capacidade de facilidade de implementação,
configuração e operação e, também, estar focado muito na ideia de que dar grande resultado da experiência do utilizador daquela aplicação. Esse tem sido um foco muito grande”,
explica.
Carlos Paulino indica que a cloud híbrida “dá
pela primeira vez uma mensagem mais natural porque, pelos requisitos dos workloads, os
sistemas vão ter a necessidade de estar distribuídos, com uma proximidade à produção e ao
consumo, e um sistema centralizado que traz
todas as vantagens de elasticidade e de escala”.
No caso da Equinix, o responsável afirma que
a empresa consegue ser a infraestrutura de base
tecnológica que aproxima os dois mundos.

seadas em Parcerias, seja da componente da
solução em si, seja na apresentação do produto
ao mercado. O representante da Lenovo indica, também, que “com o desenvolvimento
tecnológico a que estamos a assistir, não é fácil
acompanhar sempre tudo o que acontece; há
uma mudança muito grande e os Parceiros nem
sempre têm a capacidade de acompanhar”.
Neste sentido, a Lenovo “integra os componentes que os Parceiros tenham nos projetos”.
A cloud híbrida dá, também, a possibilidade de
os Parceiros venderem algo diferente, que não
José Manta, Major Account Manager - Portugal, Palo Alto

Arlindo Dias (IBM) clarifica que “há um desafio que é objetivo: não conseguimos ter comunicações mais rápidas do que a velocidade da
luz; é o que temos e temos de aprender a viver
com isso. Quando estamos a falar de edge,
vamos colocar aplicações, vamos estar preocupados com o storage… é tudo uma decisão de
arquitetura. Quando falamos na componente
de edge, esta tem de ser aberta e tem de ser
fácil para não ter problemas quando salto de
um edge para o outro edge”.
Filipe Frasquilho (IP Telecom) mostra-se confiante de que “o edge computing vai trazer
um conjunto de oportunidades aos Parceiros.
Temos Parceiros tecnológicos e os Parceiros
que fazem managed services e Software-as-a-Service na nossa cloud e achamos que o edge
computing vai permitir ter um desenvolvimento
principalmente na área industrial, com o IoT,
que vai necessitar de uma capacidade de computação adicional, local e que, depois, vai ter
de se concentrar em data centers de tamanho
menor e, provavelmente, depois em soluções
que sejam de vários países na multicloud”.
Luciano Zoccoli relembra que todas as soluções que a Lenovo lança no mercado são ba-

“ESTA É UMA GRANDE
OPORTUNIDADE PARA OS
PARCEIROS, NÃO SÓ NA
REVENDA, MAS TAMBÉM,
NOS SERVIÇOS QUE PODEM
PRESTAR AOS CLIENTES
FINAIS”
José Manta, Major Account Manager - Portugal,
Palo Alto

Rita Lourenço, Key Account Manager Secure Power Division
Iberia, Schneider Electric

apenas cloud, que “dá espaço para outra tipologia de intervenção que os Parceiros possam
ter neste tipo de projetos”.
João Cunha (Tech Data) indica que “o maior
desafio dos Parceiros é a capacitação. O know-how e acompanhar a velocidade a que as coisas
estão a mudar é o verdadeiro desafio e um dos
grandes focos da Tech Data e da Microsoft”.
Dar formação constante e o foco na certificação tem de ser uma preocupação dos Parceiros, até porque “a cloud, multicloud, é muito
complexo; é praticamente impossível uma empresa conseguir endereçar estes pontos todos”.
Depois, é também importante a especialização
para dar resposta às necessidades dos clientes.
João Lavrador (Arrow) reforça que a
NetApp trabalha exclusivamente com uma rede
de Parceiros. “Socorremo-nos dos Parceiros
para chegar aos clientes e é muito importante
manter este nível de Parceria com os técnicos
com o máximo de formação possível”, explica.
“A Parceria é um fator importantíssimo; são
os Parceiros que forçam a nossa posição no
mercado e conseguem ajudar os clientes neste
caminho para a cloud. Sabemos que muitos dos

“É UM NOVO DESAFIO E UM
NOVO MUNDO E TEM DE
EXISTIR UMA ADAPTAÇÃO
CONSTANTE DOS PARCEIROS”
Rita Lourenço, Key Account Manager Secure Power
Division Iberia, Schneider Electric

clientes ainda não têm essa estratégia e é aí que
os Parceiros podem ajudar”, indica.
José Manta (Palo Alto) não tem dúvidas de
que “esta é uma grande oportunidade para os
Parceiros, não só na revenda da tecnologia,
mas também, principalmente, nos serviços que
podem prestar aos clientes finais”. A totalidade
do que a Palo Alto vende aos seus clientes finais
é através dos seus Parceiros, ou integradores,
e “não há dúvida que os Parceiros mais tradicionais da área da segurança tiveram de se
adaptar e vão ter de se adaptar, é esta a nova
realidade. Vão ter de ganhar outros conhecimentos para estarem dentro destes projetos de
cloud”.
Rita Lourenço (Schneider Electric) salienta que
há um ponto comum: “nada disto é possível
sem Parcerias”. Assim, com todos os desafios
que os clientes têm, assim como a complexidade
das soluções, “aquilo que a Schneider Electric
defende é uma solução conjunta que passam
por Parcerias com empresas de nicho com expertise bastante focados, Parcerias locais com
integradores de sistemas e, depois, Parcerias
com Global Alliances. Só assim é possível endereçar estas questões tão complexas”. No caso
dos Parceiros e integradores “é um novo desafio
e um novo mundo e tem de existir uma adaptação constante dos Parceiros. Por outro lado,
há muitas oportunidades que não é apenas a
venda da solução”, mas também do aconselhamento da melhor opção e da manutenção do
cliente.
RESUMO
• Vários estudos recentes indicam que a cloud híbrida é o caminho
a ter em conta para a larga maioria das organizações;
• Mudar a infraestrutura IT de uma empresa é um processo complexo, onde vários assuntos, como a segurança, o compliance, o
legacy e o próprio investimento, têm de ser endereçados;
• Nos novos ambientes híbridos e multicloud os desafios da segurança são multiplicados por vários locais;
• Os Parceiros têm várias oportunidades de negócio no mercado de
cloud híbrida e multicloud.
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A Nova Educação em tempos de pandemia
A integração de recursos de
comunicação em tempo real
nas plataformas de Learning
Management System (LMS), potencia
e simplifica todo o método de ensino

A

pandemia COVID-19 forçou uma
alteração profunda no modo como
vivemos, trabalhamos e estudamos,
tendo acelerado a transformação
digital do nosso local de trabalho,
mas também das instituições de ensino. Conceitos como teletrabalho e sala de aula virtual
entraram nas nossas vidas. A Alcatel-Lucent
Enterprise está, desde o início, na linha da
frente desta evolução, suportando as empresas,
trabalhadores e estudantes.
A educação foi uma das áreas que teve de se
adaptar, disponibilizando à comunidade educativa, a continuidade do processo letivo de
forma não presencial. Apesar de na maioria das
instituições já existirem plataformas de gestão
de ensino (LMS), estas não disponibilizam
formas de comunicação e interação em tempo
real entre os docentes e os alunos. Embora a organização geral, os conteúdos e o planeamento
das aulas, resida na plataforma LMS, a gestão e
definição das salas virtuais são feitas em plataformas diferentes e sem qualquer interligação.
Esta duplicação, ou mais, de plataformas, resulta numa maior complexidade e dificuldade
de gestão para professores e alunos.
Passada esta primeira fase, as instituições deverão evoluir as suas plataformas com o objetivo de unificar e controlar a gestão do ensino
a partir da plataforma LMS existente, protegendo o investimento e facilitando a curva de
aprendizagem. Deverão apostar na integração
entre as plataformas de LMS e as soluções que
combinam comunicação em tempo real, incluindo texto e voz, com recursos colaborativos, como a partilha de documentos, videochamada, videoconferência e partilha de ecrã.

RAINBOW CLASSROOM

O Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow
Classroom é uma solução totalmente segura (segundos os padrões LTI), desenvolvida para in-
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tegrar com sistemas de gestão de ensino (LMS),
que disponibiliza recursos de colaboração em
tempo real, permite a criação e gestão de salas
de aulas virtuais, bem como os mecanismos
de segurança e controlo dos participantes. Ou
seja, permite que o professor e os alunos usem os
dados existentes no sistema LMS e iniciem salas
de aula virtuais, sem sair da interface LMS.

O conector de integração está disponível para
as plataformas Moodle e Canvas, estando
previsto o suporte de Blackboard até final de
2020. A flexibilidade do modelo e arquitetura
do Rainbow Classroom, permite adaptar a integração e o nível de funcionalidades, às necessidades e opções de cada entidade de ensino.

INTERFACE

• Definição de regras por defeito da sala de aula
/ aluno (Chat, Vídeo, Áudio, ecrã e ficheiros);
• Criação automática dos participantes no
Rainbow Classroom;
• Início da sessão de aula virtual.
No decorrer da aula, o professor poderá
ainda:
• Aceder e ajustar as definições da sala de aula;
• Sobrepor as regras predefinidas de sala de
aula. Ativando / desativando chat, vídeo,
áudio, partilha de ecrã e ficheiros;
• Controlar individualmente cada estudante;
• Iniciar a sessão de aula virtual (Chat, Vídeo,
Áudio, Partilha de ecrã e ficheiros);
• Gravar o vídeo e áudio da aula virtual;
• Criar grupos de estudantes associados a um
curso específico;
• Colaborar e interagir com grupos de estudantes;
• Controlar as atividades dos grupos;
• Disponibilizar whiteboard;
• Ativar / desativar a interação dos alunos via
whiteboard durante a aula;
• Aceder à analítica da audiência (presença/
ausência, tempo médio global e individual da
assistência).

PROFESSORES E ALUNOS

A imagem apresenta o planeamento de uma
aula na interface da aplicação Moodle.
É a partir desta interface que o professor estabelece as regras gerais de participação na aula
virtual e dá início à aula. Os alunos que estão
inscritos no curso serão adicionados automaticamente à sala de aula após a criação da mesma,
não havendo necessidade de enviar convites.
Através da interface de LMS, o professor terá acesso às seguintes funcionalidades:
• Sincronização com a diretoria de estudantes
inscritos no curso;
• Seleção dos estudantes;

Uma vez que a plataforma LMS volta a ter um
papel central, o trabalho dos professores fica
facilitado uma vez que deixam de se preocupar
com as plataformas de comunicações.
A utilização de uma plataforma LMS integrada
com comunicações de tempo real simplifica o
trabalho, também, dos alunos. A reposição de
todos os conteúdos (ex: gravação da aula) num
mesmo local é uma mais valia importante.

MODELO DE NEGÓCIO

Tendo em conta as especificidades do mercado
da educação, a solução é baseada num modelo de subscrição distinto entre professores e
alunos. No caso dos professores terá um valor
mensal e para os alunos será gratuito.

INFO
al-enterprise.com
infoPT@al-enterprise.com
211 214 920

Alcatel-Lucent
TM
Rainbow
Classroom
O melhor parceiro para o seu sistema
de Learning Management System (LMS)

Contacte-nos para conhecer as soluções da Alcatel-Lucent Enterprise

Tel: 210 027 880 | email: h.pires@itancia.com

Accredited
Distributor
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Novas exigências da época de compras
impulsionam necessidade de soluções Edge
Computing

Como resultado da pandemia de COVID-19, a Black Friday e a época de
compras natalícias deste ano estão a ser diferentes de todas as outras –
obrigando os retalhistas a ser criativos na sua abordagem, sabendo que
grande parte dos consumidores não quer gastar muito tempo em lojas

M

uitos ampliaram as compras
da Black Friday a todo o mês
de novembro e anteciparam as
promoções de dezembro e, no
geral, a indústria coloca cada
vez mais ênfase nas encomendas online. Mas,
seja ou não para comprar fisicamente, algo é
cada vez mais evidente: os retalhistas necessitam da tecnologia certa, como soluções de
edge computing, para se adaptarem a este novo
normal.

MARKETPLACE DE RETALHO EM
MUDANÇA

As encomendas e os sistemas de pagamento
online permitem processar mais transações do
que nunca. Os retalhistas também incentivam
os clientes a encomendar atempadamente,
porque os serviços de entrega estão sobrecarregados e há maior risco de entregas tardias.
Entretanto, nas lojas físicas, os proprietários
necessitam de estar conscientes das prioridades
em evolução dos compradores, e implementar
tecnologia de acordo com elas. Os pagamentos
contactless e as caixas self-service, por exemplo,
são cada vez mais atraentes para os clientes que
querem evitar contactos próximos com os cola-
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boradores e outras pessoas na loja, por medo de
contraírem o vírus. Durante os últimos meses,
também foram muitos os clientes que se acostumaram a encomendar online e a deslocar-se
apenas para levantar os produtos nas lojas.
Para apoiar os hábitos de compras em evolução,
as lojas necessitam de sistemas que permitam
aos colaboradores saber quando as encomendas
são realizadas e quando os clientes vão chegar
para as recolher. Devem, por exemplo, investir
em dispositivos manuais que permitem aos colaboradores do armazém comunicar aos colegas em loja quando as encomendam podem
ser levantadas; e que podem também ser utilizados para monitorizar o inventário e garantir
que que há stock. Por outro lado, os clientes
também podem utilizar estas máquinas para
ler os códigos dos produtos quando os retiram
da prateleira, para que depois não tenham de
esperar em filas na caixa.

lizações edge computing podem desempenhar
um papel essencial para garantir aos clientes
que as suas encomendas são processadas rapidamente e que as lojas monitorizam o inventário com precisão.
O edge computing coloca a computação do
processamento, armazenamento e analíticas
mais próxima do ponto em que os dados são
gerados. Isto torna os sistemas mais responsivos
porque os dados não necessitam de viajar até
à cloud e regressar, o que cria latência. Assim,
a importância das localizações edge continuará a crescer, à medida que os retalhistas
aumentam os seus investimentos em tecnologia
para assegurar a sua capacidade de resposta a
uma época de compras incomum e, ao mesmo
tempo, estabelecer um caminho de sucesso
para o futuro digital.
As localizações edge incluem micro data centers
que contêm a tecnologia necessária para alimentar as operações de retalho – isto inclui
infraestrutura de rede, aplicações, bases de
dados, armazenamento e sistemas de segurança e fornecimento de energia, que garantem
a continuidade do negócio em caso de falhas
de eletricidade. O edge é fundamental para
construir resiliência para qualquer organização
que dependa de processamento em tempo real,
ou quase real, para realizar as suas operações.
Os retalhistas deverão aprender muito com a
época de compras neste final de ano, tal como
têm podido fazer desde que a pandemia começou. Como resultado, acabarão por surgir
modelos mais eficientes de serviço ao cliente,
com a tecnologia no cerne das operações – e
a maioria dela terá componentes essenciais de
edge computing.

EDGE COMPUTING AO RESGATE

Quando aumentam a capacidade do website,
contratam aplicações de inventário ou implementam tecnologias nas lojas, os retalhistas
podem falhar se os seus sistemas não forem suficientemente rápidos ou responsivos. As loca-
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A abordagem da BJSS à mudança durante um
tempo de crise: uma perspetiva do Reino Unido
Não existe forma de negar o impacto
que a Covid-19 está a ter no setor
público e privado. Os modelos de
operação foram completamente
destruídos, e as receitas estão em
declínio. Parece que não existe uma
solução

É

desconfortável saber que organizações inteiras estão a colapsar perante
esta crise. No Reino Unido, já testemunhamos a queda de empresas
como a Flybe, Debenhams ou Laura
Ashley. À medida que enfrentamos a segunda
onda da pandemia, é impossível não anteciparmos outras baixas no horizonte. Mesmo
com o anúncio de várias vacinas promissoras,
é provável que os danos sofridos por muitas
empresas como resultado das medidas de confinamento já não sejam reversíveis.
Ainda assim, agora não é altura para aceitar a
derrota. E, para administrar um pouco de otimismo à situação, na BJSS acreditamos genuinamente que podemos vencer esta crise juntos.
No Reino Unido, muitas empresas estão a começar a acelerar os seus programas de transformação digital e a adaptar os modelos de
negócio ao mundo pós-Covid. Já estamos a
assistir a vários exemplos desta transformação
nos nossos clientes.
Na BJSS, adotamos três etapas de mudança
– Recuperar, Reagrupar e Renovar – que
acreditamos que irão ajudar a sobreviver e a
induzir uma recuperação mais rápida. Ao implementar esta abordagem e realizando as mudanças necessárias, os nossos clientes oriundos
de diferentes setores como a energia, governo,
retalho, saúde ou finanças já começaram a ver
os benefícios.
Mantendo o espírito de partilha de conhecimento em que acreditamos, estamos a utilizar
este momento para explicar como implemen-
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tamos estas fases, que lições tiramos e o que beneficiamos. Esperamos que esta aprendizagem
tenha valor para outras entidades, não só durante a pandemia, como para futuras crises.
Antes de detalhar como é possível seguir a
nossa abordagem à Covid-19, vamos explorar
as etapas Recuperar, Reagrupar e Renovar em
pormenor.

UMA RECEITA PARA SOBREVIVER E
PROSPERAR

As três etapas devem respeitar esta ordem: Recuperar, Reagrupar e Renovar. Enquanto negócio, a BJSS entrou agora para a última fase.
Mas qualquer empresa ainda está a tempo de
percorrer estas fases com sucesso.
Eis o que cada uma contempla:
Recuperar – A primeira fase do processo.
O objetivo aqui é mover-se rapidamente para
manter as luzes acesas. As estruturas, processos
e tecnologia terão de ser alteradas nesta fase de
forma a reduzir os custos, manter os padrões
de atendimento ao cliente, salvaguardar a administração e assegurar a continuidade do negócio. No caso da BJSS, tivemos de continuar
a assegurar os nossos clientes num ambiente remoto. Uma das táticas que introduzimos nesta
fase foi o uso de descobertas remotas.
Reagrupar – Na segunda fase é necessário
começar a preparar para o 'novo normal' para
quando as medidas restritivas forem levantadas.
O foco deverá ser na restituição das operações

e na preparação do negócio para o crescimento
e renascimento assente na tecnologia num pós-confinamento. Já temos vários testemunhos
de empresas a regressar ao mercado com uma
nova aparência digital. Como pode um negócio
resolver o mercado e mão-de-obra socialmente
distante?
Renovar – A terceira e última fase. É aqui que
o foco terá de incidir no aumento do negócio
ao abrir novos fluxos de receita. Que novos
produtos e serviços poderão ser apresentados
para assegurar resiliência face a outra crise?
De que forma poderá a automatização agilizar
as operações e diferenciar a oferta? Iremos ver
muitas empresas nesta fase, a regressar ao mercado com um 'look' completamente diferente e,
para alguns negócios, este poderá desencadear
a mudança que já precisavam há algum tempo.

ACOMPANHE O NOSSO PERCURSO

Pode acompanhar as nossas aprendizagens à
medida que avançamos nas fases Recuperar,
Reagrupar e Renovar, e descobrir como integrar algumas destas práticas. Visite-nos em
https://www.bjss.com/covid-19/.
Todo o nosso conteúdo é gratuito, mas se precisar de mais assistência, por favor não hesite
em contactar-nos.

INFO
www.bjss.com
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Check Point’s Managed Service Provider
Program disponibilizado através da
ArrowSphere
Dados atuais sugerem que uma grande parte das empresas estão a utilizar
serviços de cloud, utilizando quer ofertas de cloud pública quer centros de
dados virtuais baseados em cloud privada

N

o entanto, embora estes serviços
em cloud possam ser transformadores, trazem com eles um
acréscimo no nível de risco de
segurança, e 66% das empresas
afirmam que um dos principais desafios da
migração para a cloud é a segurança, de acordo
com uma pesquisa da Enterprise Irregulars*.

Aliando as mais diversas vantagens do
ArrowSphere aos produtos líderes da Check
Point, a Arrow disponibiliza aos seus Parceiros e clientes, novas oportunidades na utilização da cloud, de modo diferenciador e
seguro reduzindo a complexidade associada
à transformação digital e migração para a
cloud.

Os Parceiros e clientes procuram cada vez mais
os marketplaces para adquirem soluções pela
sua versatilidade e rapidez na disponibilização
de recursos à medida das suas necessidades,
da mesma forma que os fabricantes e revendedores procuram novas formas de abordagem ao
mercado para responder a estas necessidades e
angariar mais clientes, nomeadamente no mercado cloud.

Desde setembro de 2020, que o Check Point’s
Managed Service Provider Program está disponível na ArrowSphere, com os produtos CloudGuard:

A Check Point e a Arrow uniram-se, numa
Parceria, de modo a trazer para os Parceiros e
seus clientes, as soluções da Check Point Cloud,
Mobile e Endpoint através da plataforma
Arrowsphere, a plataforma global multi-tier na
cloud da Arrow para o Canal.
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• CloudGuard Network Security (PAYG e
Subscrição Anual)

A adoção destas soluções ajudará os Parceiros
e clientes a suportar modelos mais ágeis e alinhados com a dinâmica associada aos serviços
de cloud, criando uma adoção e migração para
a cloud mais segura e fácil.
Outras soluções também disponíveis no
ArrowSphere, são o Sanblast Agent e Sandblast Mobile, dedicadas a endpoint e dispositivos móveis.
O ArrowSphere permite ao Canal de uma
forma rápida e eficiente criar cotações, solicitar,
gerir, analisar e faturar uma ampla variedade
de soluções na cloud. Com a sua experiência e
funcionalidades aprimoradas para o utilizador,
a plataforma foi projetada exclusivamente para
otimizar a conexão entre fornecedores de serviços na cloud, Parceiros e clientes finais.

• CloudGuard SaaS (PAYG e Subscrição
Anual)

Na Arrow, encontra uma equipa especializada
disponível para ajudar a adoptar novos modelos
e ajudar os seus clientes a ganhar confiança na
segurança na cloud.

• CloudGuard Posture Management
(Subscrição Anual)

*os resultados da pesquisa podem ser consultados aqui:
https://bit.ly/3fYl9Y8

• CloudGuard Intelligence and Threat
Hunting (Subscrição Anual)

INFO
arrow.com/ecs/pt

CHECK POINT
CLOUD,
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SOLUÇÕES
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AGORA NO

ARROW PORTUGAL
Tel. +351 21 893 31 00 | www.arrow.com/ecs/pt/

Saiba mais em:
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Arquitetura Cisco Hybrid Cloud
A arquitetura Cisco Hybrid Cloud têm como objetivo principal normalizar
as operações entre qualquer tipo de cloud, aprovisionar serviços de uma
forma mais rápida através da automatização, mas ao mesmo tempo
consolidar estas operações de uma forma simples, seguras e consistentes
independentemente do modelo de cloud a organização escolher
CONECTIVIDADE DO DATA CENTER

Desde sempre, a arquitetura de data center
criou requisitos de rede para serviços de conectividade de alta resiliência e largura de banda
entre os diversos sites para transportar tráfego
de serviços Ethernet / IP, Fibre Channel /
SAN e WAN
Como tal, tecnologias overlay, especificamente
VXLAN, tornaram-se standard nas arquiteturas data center. Todavia, a sua implementação baseada em CLI torna-se complicada
quando implementada equipamento a equipamento, tornando a mesma sujeita a erros e
aprovisionamentos lentos.
Tendo isto em conta, a Cisco implementou um
modelo de rede VXLAN automatizado sobre os
switches Nexus 9000 através de soluções como
o Application Centric Infrastructure (ACI) e
Data Center Network Manager (DCNM). À
medida que as duas soluções evoluíram, a Cisco
estendeu a automação do VXLAN para conectar múltiplos data center e clouds utilizando
o Multi-Site Orchestrator (MSO), uma solução
de software que pode ser utilizada a partir da
plataforma central de rede do data center chamada de Nexus Dashboard.
Com este modelo, as organizações podem, de
uma forma automática, fornecer conectividade
estendida de VXLAN a múltiplos data centers,
clouds, branch offices, ambientes virtuais, plataformas de containers e pontos de presença,
normalizando as configurações de rede e as políticas de segurança entre todos estes ambientes.
O Multi-Site Orchestrator utiliza o modelo
“configure once, deploy anywhere” reduzindo
o tempo de implementação e configurações inconsistentes devidos a potenciais erros.
Isto permite que as organizações façam uso
total de serviços e tecnologias nativas da
cloud, como Direct Connect e Express Route
enquanto reduz o efeito da curva de aprendi-
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zagem por meio da normalização do Cloud
ACI. Com o Cloud ACI, os administradores de
rede, aprendem o modelo de uma única política
e de uma única rede e o Cloud ACI traduz, de
uma forma automática, este modelo para cada
configuração de rede de cada cloud pública
sem quaisquer dependências específicas.

ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
DA CLOUD HÍBRIDA
À medida que os tipos de infraestrutura evoluíram e diversificaram, a sua administração,
implementação e operações tornaram-se mais
desafiadoras. Por outro, os custos associados e
a performance das aplicações também podem
ser afetados se a quantidade correta de recursos
não for atribuída a cada workload.
O Cisco Intersight é uma plataforma de operações cloud que fornece uma visualização inteligente, otimização e orquestração para as
aplicações e infraestrutura em ambientes on-premises ou em clouds públicas. O Cisco Intersight fornece um ponto de controlo essencial
para as organizações tirarem mais proveito dos
investimentos na cloud híbrida.

Com o Cisco Intersight, a Cisco criou uma
ferramenta para identificar, correlacionar e
corrigir os recursos de infraestrutura, tanto
nas clouds públicas como nas privadas. Esta
infraestrutura pode ser desde servidores físicos

ou sistemas de armazenamento, até às camadas
de virtualização e containers.
A componente de serviços da infraestrutura
do Cisco Intersight inclui implementação,
monitorização, administração e suporte de
infraestruturas físicas e virtuais. O Intersight
funciona com servidores Cisco Unified Computing (UCS), Cisco Hyperflex, outros componentes Cisco e de terceira parte como NetApp
ou PureStorage. O Cisco Intersight verifica as
configurações dos UCS e Hyperflex e pode
identificar qualquer problema de validação ou
de vulnerabilidades conhecidas e recomenda
uma solução apropriada.
A função de otimização dos workloads no
Intersight adiciona uma visibilidade full-stack
completa e gestão dos recursos das clouds híbridas incluído servidores físicos, hypervisores,
Kubernetes, OpenShift, etc. Com o serviço
Workload Optimizer, as aplicações e os seus
recursos podem ser automaticamente balanceados e automatizados sem haver a necessidade de utilizar diversas ferramentas. A inteligência do Intersight não só irá analisar e monitorizar continuamente o consumo da workload,
custos da cloud e restrições de conformidade,
como o orquestrador nativo do Intersight vai
ajustar os recursos. Assim, com o Intersight
Workload Optimizer, as aplicações irão ter
sempre os recursos corretos em qualquer altura
e em qualquer lugar.
Como a infraestrutura da Cisco é totalmente
programável, as organizações podem criar a
infraestrutura a partir do momento em que
é ligada. Isto permite que os sistemas sejam
implementados a partir de qualquer lugar por
quase qualquer pessoa; não são necessários técnicos especializados no local para realizar a
configuração inicial da infraestrutura.
A plataforma de operações em Cloud Cisco
Intersight pode ser expandida sem problemas
para incluir otimização de workloads, SD-WAN,
serviços kubernetes e integração Infrastructure-as-Code. Estas atualizações expandem significativamente a funcionalidade dos serviços de
infraestruturas do Cisco Intersight para apoiar
as operações diárias de uma vasta gama de infraestruturas de terceiros, workloads, clouds públicas e ambientes de containers.

INFO
cisco.com
linkedin.com/company/cisco-partnership-by-comstor-portugal

Cisco Intersight
Repense as operações na cloud e assuma o controlo
de seu mundo sempre ligado e hiper-distribuído

Work better together
Visualização
inteligente

Otimização e orquestração
de aplicações

Contactos
sales.pt@comstor.com

+351 210 310 230

linkedin.com/company/cisco-partnership-bycomstor-portugal/
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A nova revolução industrial
O 5G está especialmente preparado
para lidar com serviços empresariais
avançados, promovendo um salto
quântico na indústria e lançando
os pressupostos de uma nova
“revolução industrial”

Tecnicamente, o 5G é surpreendente. O novo
standard de comunicações móveis apresenta
taxas de transmissão de dados muito elevadas
(downlink até 20 Gbps), uma latência reduzida
(até 1 ms), até 1 milhão de dispositivos conectados por km2, uma mobilidade superior (até
500 km/h), bem como uma melhor eficiência
energética da rede. São características que
fazem do 5G a espinha dorsal perfeita para as
mais recentes inovações de “ficção científica”,
funcionando como um catalisador de cenários
“futuristas”, como os veículos conectados e a
condução autónoma, as cidades inteligentes, a
saúde online, ou a Internet das coisas Industrial
(IIoT).

AS FÁBRICAS DO FUTURO

Graças às suas características únicas, o 5G irá
potenciar a comunicação máquina-a-máquina,
por meio da IoT, beneficiando particularmente
os processos de produção, permitindo o acesso
a informações relevantes e em tempo real sobre
as interações entre máquinas, sistemas, ativos e
objetos. Esta é uma das razões pelas quais, em
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2025, o mercado IoT para a produção industrial
Ao tirarem partido da interconexão privada, de
deverá representar cerca de 575 mil milhões de
modo a estenderem a infraestrutura de TI até
dólares e o número de dispositivos conectados
à periferia da sua rede, as empresas conseguem
no setor da automação deverá crescer 50 vezes
uma maior proximidade em relação os seus for(in Mordor Intelligence,
necedores, ecossistemas diInternet of Things
gitais, clientes e dispositivos
Market In ManufactuIoT das linhas de produção.
ring). Para trabalharem
Desta forma, conseguem
em conjunto e forneaperfeiçoar o intercâmbio
cerem melhores insights,
de dados entre todos, através
estes dispositivos prede comunicações de alta vecisam de ser integrados
locidade e baixa latência.
dinamicamente com
A interconexão próxima,
redes, clouds e ecossisdireta e segura possibilita
temas digitais, por meio
otimizar e escalar a colabode interconexão rápida,
ração e a análise de dados
segura e de baixa laprovenientes de várias fontes
tência. E é nesta área que
de IoT, gerando mais rapidaa Equinix desempenha
mente insights das operações
Carlos Paulino
um papel fundamental.
e dos clientes. Deste modo,
Managing Director, Equinix, Portugal
os novos ecossistemas de
produção que se desenvolvem no digital edge
A tecnologia 5G vai aumentar exponencialconseguem trazer produtos para o mercado de
mente o volume de dados armazenados e em
forma mais eficiente e melhor adaptados às necirculação e esta questão não pode ser ignocessidades dos clientes.
rada pelas organizações. De acordo com
o Volume 4 do Global Interconnection Index
(GXI), um estudo de mercado publicado
UTILIZAÇÕES DO 5G NA INDÚSTRIA
recentemente pela Equinix, a capacidade de
A manutenção preditiva será uma das grandes
largura de banda de interconexão privada
mais valias trazidas pelo 5G para a indústria.
instalada no setor da produção industrial
O acompanhamento contínuo dos ativos de
irá crescer 36% ao ano entre 2019 e 2023,
produção em funcionamento tem o potencial
atingindo os 1319 Tbps. Isto significa que
de diminuir significativamente os custos opeeste setor representará 8% da largura de
racionais, permitindo uma economia de mibanda de interconexão global estimada para
lhões de euros para as organizações. Recortodos os setores de atividade a nível mundial
rendo a sensores, câmaras e análise de dados,
em 2023.
os fabricantes podem antecipar as falhas dos
Fotografia: Jorge Correia Luís

N

ão será um exagero capital comparar o iminente impacto que o
5G terá nos próximos anos com
aquele que a revolução industrial
teve no século XIX. É certo que a
tecnologia 5G trará inúmeros benefícios para
os consumidores, mas o novo standard global
de comunicações móveis – projetado para interligar praticamente tudo e todos, incluindo máquinas, objetos e dispositivos – assumirá uma
relevância ainda maior no mercado empresarial, impulsionando fortemente a produção industrial, especialmente através da explosão dos
dispositivos IoT habilitados pelo 5G.

uma mercadoria sem grande valor. Para valorizar os dados é crucial recorrer à interconexão
– intercâmbio direto e privado entre organizações. Evitando a Internet pública, as empresas
obtêm recursos de processamento e análise (localmente e na cloud), protegendo os seus dados
e mantendo a conformidade regulatória num
mundo 5G.

equipamentos, pois os sistemas habilitados para
IoT conseguem detetar sinais de alerta, usar
dados para criar cronogramas de manutenção
e fazer a manutenção do equipamento antes
que ocorram problemas. A tecnologia 5G permite que elevados volumes de dados sejam recolhidos de forma rápida e segura por sensores,
permitindo que os algoritmos de manutenção
preditiva identifiquem potenciais problemas e
respondam em escassos milissegundos.
A IoT potenciada pelo 5G também vem simplificar a gestão de stocks, por meio de uma
mais eficaz monitorização das cadeias de fornecedores. Deste modo, os materiais e os componentes podem ser acompanhados com mais
eficiência desde a sua origem até à linha de
produção, permitindo o inventário em tempo
real e minimizando a lentidão e a escassez.
Os sensores e dispositivos móveis com RFID
e GPS podem seguir o stock e enviar alertas
quando determinado elemento estiver prestes
a esgotar. O 5G conseguirá também melhorar
a conectividade da cadeia de fornecedores, alimentando-a com a velocidade e a largura de
banda necessárias para a IA poder monitorizar
múltiplas fontes de dados e evitar interrupções,
redirecionando automaticamente para fornecedores alternativos quando necessário.

A LARGURA DE BANDA DE
INTERCONEXÃO NO SETOR
INDUSTRIAL CRESCERÁ 36% AO
ANO ENTRE 2019 E 2023
(GXI VOL.4)
Tudo isto assenta na existência de uma robótica
avançada e de sistemas automatizados – conceitos familiares para quem já tenha visto um
automóvel sair de uma linha de montagem moderna. Mas, com o 5G, os processos industriais
podem ser monitorizados e controlados com
maior precisão e recorrendo a menos equipamentos de rede. Uma fábrica inteligente potenciada pelo 5G pode ter milhares de sensores
que enviam continuamente fluxos de dados
para a cloud, monitorizando melhor a qualidade, aumentando a velocidade, respondendo
às flutuações de fornecimento e simplificando
os fluxos de trabalho (in Verizon, How 5G can
transform the factory floor).

O 5G NÃO É UMA JORNADA SOLITÁRIA

O 5G vem potenciar a IoT industrial, facilitando a
manutenção preditiva, a monitorização das cadeias de
fornecedores e a automatização avançada

DA CLOUD AO EDGE

A quinta geração de comunicações móveis vai
ajudar a impulsionar as infraestruturas baseadas na cloud, as redes definidas por software
(SDN) e a virtualização de funções de rede
(NFV), melhorando a agilidade e reduzindo os
custos de implementação dos projetos. Muitas
das aplicações atuais exigem uma capacidade
de resposta em tempo real, sendo por isso cada
vez mais sensíveis à latência. Ou seja, exigem
maior largura de banda, um armazenamento
seguro e recursos de processamento mais céleres no digital edge, mais perto de fontes de
criação e consumo de dados. Graças ao 5G,
as infraestruturas virtualizadas podem surgir
adjacentes aos pontos de interconexão nas principais áreas metropolitanas, para dar suporte a
aplicações que fazem uso de Internet of Things
(IoT), Augmented/Virtual Reality, Artificial
Intelligence (AI) e Machine Learning (ML).
Muitas destas aplicações exigem que a infraestrutura de rede transfira, analise e armazene
os inúmeros dados gerados pelas aplicações de
IoT, AI e M2M. Face ao enorme volume de
dados gerado, a gestão e segurança dos mesmos
afirma-se essencial. Se os dados forem armazenados com segurança e analisados corretamente, poderão ser criticamente relevantes
para o planeamento, operacionalização e otimização de processos.
Há quem diga que os dados são o “novo petróleo” do mundo digital. No entanto, se não
for possível armazená-los, analisá-los e extrair
deles informações relevantes... serão apenas

Há cerca de uma década atrás, a cloud era
apenas um imperativo para um nicho de empresas. Atualmente, as aplicações e serviços
baseados na cloud estão na agenda de toda a
gente. A explosão massiva dos dados que o 5G
trará coloca as empresas perante a necessidade
crítica de reavaliarem a sua infraestrutura de
TI, assim como os recursos, capacidades e investimentos nesta área.
A pegada global da Equinix mostra-se ideal
para as organizações que procuram desenvolver a sua infraestrutura de rede, de modo a
maximizarem os benefícios possibilitados pela
tecnologia 5G. Com mais de 220 data centers
em 63 áreas metropolitanas, fornecendo infraestrutura digital a mais de 9500 organizações líderes mundiais, a Equinix proporciona
às empresas uma plataforma que as habilita
a competir no digital edge onde quer que se
encontrem.
O amplo portfólio de produtos da Equinix permite que as empresas incrementem facilmente
a sua presença e recursos a nível global na era
do 5G. O serviço Equinix Cloud Exchange
Fabric® (ECX Fabric®), lançado este ano em
Portugal, faculta uma ligação direta e dinâmica à infraestrutura distribuída de outras organizações e a ecossistemas de clouds, redes e
negócios, disponibilizando o acesso aos principais players do mercado e às tecnologias mais
recentes e avançadas. Além disso, permite que
as empresas escalem virtualmente as suas redes,
em escassos minutos, lançando facilmente os
seus serviços onde e quando precisam.
por Carlos Paulino
Managing Director, Equinix, Portugal

INFO
equinix.com
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Os muitos nomes dos
servidores virtualizados
Os servidores virtuais estão em todos os lugares. Porquê? Simplificando,
os servidores virtuais aumentam a capacidade do seu servidor, permitindo
melhorar a maneira como utiliza a sua infraestrutura

A

maioria dos utilizadores “aluga”
servidores virtuais de um fornecedor de serviços como a IBM.
Nem todos querem comprar um
servidor virtual e mantê-lo num
data center local próprio, pois isso requer mais
tempo, dinheiro, segurança e recursos.
Se alugar um servidor virtual, os servidores
são geridos pelo fornecedor, o que retira essa
preocupação a quem aluga o equipamento. Os
servidores virtuais são razoavelmente fáceis de
integrar com cenários de cloud híbrida, serviços em containers, serviços móveis, serviços de
hospedagem, ambientes VDI e aplicações ou
softwares modernos.

CONSTRUÍDO COM UM PROPÓSITO

Primeiro, é importante considerar o seu sistema
operativo atual, todos as aplicações legacy que
precisa de executar, os workloads certificados
que tem, as necessidades de escalabilidade,
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picos sazonais ou de longo prazo na utilização,
restrições de orçamento, entre outros.
Os servidores virtuais públicos multi-tenant permitem que os utilizadores partilhem recursos
(como largura de banda da rede, armazenamento, potência da CPU e muito mais) numa
cloud pública ou privada, reduzindo custos.
Pode, também, provisionar, alterar e utilizar
os seus próprios recursos conforme achar adequado.
Os seus dados permanecem independentes e
intocáveis de outras pessoas no servidor, mas
são visíveis. Isto significa que, se tiver dados
altamente confidenciais que precisam de isolamento ou de um controlo mais apertado, um
servidor virtual multi-tenant não será a melhor
opção.
Para obter o máximo de controle, segurança,
isolamento e conformidade, precisa de um
servidor virtual privado de um single-tenant
- geralmente chamado de servidor virtual

dedicado. Isto inclui suporte de afinidade e
antiafinidade, controlo pós-implementação e
cobrança inclusiva ao nível do host. É importante observar que nem todos os fornecedores
de servidores virtuais ou portfólios de servidores virtuais oferecem opções dedicadas no
nível do hypervisor.
A escolha do modelo de vCPU e SO certo para
o seu servidor virtual depende de vários fatores,
incluindo os conjuntos de recursos e opções
que a arquitetura e o SO têm. Analisar as suas
necessidades e preferências atuais também desempenham um papel importante.
Os processadores Intel, AMD e IBM Power
Systems são as três marcas comuns que encontrará ao escolher vCPUs. Em termos de desempenho, quando compara processadores de cada
fornecedor com velocidade, recursos e número
de núcleos semelhantes, tendem a ser iguais.
Como a Intel e a AMD lançam continuamente
novas famílias de processadores, deve verificar
qual delas possui a tecnologia mais recente ao
tomar uma decisão entre as duas. As três opções de vCPU funcionam bem em hypervisor ou
configurações virtualizadas – o que faz com
que seja realmente uma questão de preferência
de marca.
A imagem ou sistema operacional tende a ser
um ponto de preferência de operação também.
Os fornecedores de servidores virtuais de qualidade devem oferecer as versões mais recentes
do CentOS, Red Hat, Ubuntu, Microsoft e
Debian para escolha - bem como opções para
trazer a sua própria imagem ou sistema operacional personalizado.

SEGURANÇA PARA WORKLOADS
REGULAMENTADOS

A conformidade automatizada e contínua e as
arquiteturas de implementação ricas em segurança são essenciais para workloads que operam
em setores altamente regulamentados, como
serviços financeiros, saúde e entidades de serviço público.
O seu fornecedor de cloud precisa de fornecer
uma estrutura de servidor virtual com os controlos de segurança exatos com os quais deve
operar. Essa estrutura precisa de ser transparente. Deve ter controlo total do stack para fins
de auditoria, até o número de série do servidor
virtual.
Existem algumas considerações a ter em conta
na gestão das regulamentações rígidas do setor

e dos dados confidenciais num ambiente de
servidor virtual público, como por exemplo:
• Criptografia com Bring Your Own Key (BYOK),
Keep Your Own Key (KYOK) e a maior certificação de segurança comercialmente disponível,
que é FIPS 140-2 Nível 4;
• Restrições de acesso para identidade, admi-

nistração baseada em funções e acesso do utilizador;
• Isolamento para plano de controlo SDN de
clusters de workloads e Internet pública, cluster de
edge separado e gestão de gateway;
• Backup e recuperação de desastres opcional e
clusters de alta disponibilidade;

• Conformidade contínua com auditoria de
gestão, monitorização e prevenção;
• Políticas unificadas para segurança e rede no
stack de gestão e clusters de workloads.

INFO
ibm.com | arrow.com/ecs/pt

O que deve procurar em qualquer fornecedor de cloud
Suporte de confiança. Garanta que terá
suporte ao cliente 24 horas por dia, sete dias
por semana, por telefone, e-mail e chat e que
uma pessoa real esteja do lado de lá para o
ajudar em situações críticas de IT. Procure
quais os fornecedores de servidor virtual que
oferecem serviços adicionais (suporte pago)
para suporte mais prático.
Opções de gestão. O fornecedor de cloud
oferece soluções geridas e não geridas? Se não
conhece a tecnologia de virtualização, considere um fornecedor que será responsável pela
configuração, manutenção e monitorização
contínua do desempenho.
Integração de software e hardware. O
seu ambiente de servidor virtual vai funcionar
bem com outros? Sistemas operativos, software de terceiros, tecnologia de código aberto,
servidores dedicados e aplicações ajudam-no
a fornecer mais soluções na sua empresa. Certifique-se de que o seu fornecedor também
oferece a hospedagem do servidor bare metal dedicada. Os servidores virtuais no mesmo ambiente que os servidores bare metal, na mesma
VLAN privada, proporcionam melhores rotas
de tráfego, menos latência e excelente interoperabilidade. Encontre um fornecedor de
servidor virtual que tenha Parcerias com os
fornecedores de software mais utilizados da
indústria e fique longe de restrições de fornecedores.
Redes e infraestruturas de alta qualidade. Quão atualizada está a infraestrutura em que o seu novo servidor virtual será
executado? Isto inclui servidores bare metal de
confiança, data centers modernos e backbone de
rede. Um fornecedor de cloud deve ser capaz
de fornecer hardware de última geração e tecnologia de rede de alta velocidade. O tráfego
deve pertencer e ser operado 100% pelo for-

necedor com opções de largura de banda de
back-end gratuitas, largura de banda múltipla
e opções privadas de alta velocidade, portas
públicas e privadas, ingestão rápida de dados,
peering sem intervenção e spreads redundantes
geográficos.
Localização. Quanto mais próximos os
dados estão dos seus utilizadores, menos problemas terá de enfrentar com latência, segurança e entrega pontual do serviço. Uma boa
rede global de data centers espalhados e locais
POP é fundamental para ter dados onde e
quando mais precisa.
Backup e recuperação. Que plano é que
o seu fornecedor de cloud tem para manter os
seus servidores virtuais em funcionamento?
Também fornecem backup complementar e
opções de redundância para o seu ambiente
virtualizado? A operação contínua é extremamente importante para muitas empresas e
vale o investimento, tanto de tempo como de
recursos.
Facilidade de escalabilidade. Quão fácil será
aumentar, diminuir a velocidade, reservar,

parar e atualizar o seu servidor virtual?
A palavra que mais deseja ouvir quando se
trata de escalabilidade de servidor virtual é
"on-demand".
Várias configurações de CPU. Nem todas as
configurações de servidor virtual se adaptam a
todas as cargas de trabalho durante cada temporada de utilização. É necessário certificar-se
que procura um fornecedor de servidor virtual
que forneça pacotes de várias configurações
para requisitos single e multi-tenant.
Camadas de segurança. Os seus dados de
negócios são um dos seus ativos mais importantes. Linhas de rede privada, opções de data
center, recursos de criptografia integrados e
atendimento aos padrões de conformidade regulatória são essenciais para proteger o seu
ativo mais valioso.
Suporte de migração contínua. Qualquer fornecedor de servidor virtual deve ser capaz de
ajudá-lo a elevar e a mudar entre ambientes
híbridos, no local e fora do local. Procure uma
ingestão completa de dados, pela rede e opções
de migração baseadas em aplicações.
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Cloud Solutions: a estratégia correta para o
caminho da cloud
A escolha do correto tipo de cloud computing, assim como as corretas tecnologias para o
construir, são essenciais tanto para gerir um negócio com a máxima eficiência como para
manter as ferramentas, processos e pessoas da organização tão ágeis quanto possível
Nenhum tipo de arquitetura de infraestrutura cloud é ideal para todos os negócios.
O desenvolvimento de uma correta estratégia de cloud requer a avaliação das necessidades de negócio com o alinhamento dos diferentes tipos de soluções cloud disponíveis (Public Cloud, Private Cloud, Managed Cloud, Hybrid
Cloud ou Multi cloud).
Filipe Frasquilho, Diretor Negócio
Data Center & Cloud IP Telecom

Existem algumas questões essenciais que devem ser endereçadas para a escolha do tipo de ambiente cloud a utilizar,
das quais destacamos:

1. Perceber e conhecer o que estamos a gerir (quais as aplicações, dependências, Interação com os utilizadores, segurança, Privacidade, entre
outros);
2. Perceber e conhecer as componentes de segurança e governance da organização e dos seus sistemas (inclui performance, gestão
de políticas, etc);
3. Construir um “single pane of glass” (ferramentas que permitem efetuar a gestão de todos os tipos de cloud com o mesmo interface, abstraindo-se, o máximo possível, da complexidade dos ambientes);
4. Compreender os SLAs dos vários modelos de modo a definir os SLAs internos;
5. Compreender as ferramentas de gestão das várias componentes dos vários tipos de cloud de modo a identificar a melhor forma de utilização
e integração, bem como os custos associados.
A IP Telecom, com os seus 3 data centers em território nacional, garante às organizações a proteção e a soberania dos seus dados de acordo com a
legislação portuguesa, permitindo aos seus clientes garantirem o cumprimento das regras do RGPD.
Adicionalmente, a rede de Fibra ótica da IP Telecom, ao longo de todo o país, permite garantir às organizações conectividades com grandes larguras
de banda e baixas latências com várias redundâncias geográficas, garantindo um dos pilares mais importantes para quaisquer serviços cloud, a conectividade.
Esta vantagem competitiva permite-nos olhar o futuro com grande otimismo, nomeadamente nos serviços de edge computing transversais a todos
os mercados, que irão crescer de forma elevada nos próximos
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Juniper Mist – Construa o seu
negócio na cloud
Defina o cenário para uma administração cloud-based eficiente das suas
infraestruturas de rede e garanta total transparência na sua WLAN e LAN –
com Juniper Mist

B

aseado numa poderosa plataforma
de cloud nativa, a Juniper Mist facilita o controlo e otimiza as suas
redes sem fios e com fios: o seu
motor de IA cloud-based monitoriza o comportamento do utilizador, do dispositivo e da aplicação – e utiliza ferramentas de
análise anonimizadas para otimizar de forma
dinâmica o desempenho e os processos da rede.
Isso permite corrigir problemas de forma proativa e identificar tendências e anomalias relevantes. Todas as análises e ajustes são feitos em
tempo real, já que a plataforma Juniper Mist é
totalmente baseada numa arquitetura ágil de
microsserviços.
Nas operações diárias, a Juniper Mist permite
definir expetativas de nível de serviço dedi-
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cadas (SLE- Service Level Expectations) com
base na experiência do utilizador. A solução
oferece total transparência sobre esses limites
e vai alertar automaticamente a sua equipa
quando os limites do SLE não forem atingidos.
E com a Marvis, a Juniper Mist oferece um
assistente de rede exclusivo baseado em IA com
processamento inovador de linguagem natural.
A Marvis pode responder automaticamente a
quaisquer perguntas com que os seus helpdesks
de utilizador e administradores de rede possam
ser confrontados – e irá ajudá-lo a maximizar
o potencial do portfólio da Juniper Networks
Mist.
Todas as soluções Juniper Mist estão agora disponíveis no seu distribuidor de valor acrescentado Westcon-Comstor. Os nossos especialistas

e engenheiros apoiam-no em todas as fases dos
seus projetos, desde a consultoria pré-venda
até ao suporte de postais – e vão ajudá-lo a
perceber o potencial destas soluções inovadoras
desde o primeiro dia.

Porquê Mist AI?
• Expanda o seu portfólio com uma solução completa e altamente inovadora para redes com e
sem fios
• Enorme potencial de cross e up selling, por
exemplo com os switches e firewalls da Juniper
Networks
• Destaque-se dos seus concorrentes, oferecendo
mais do que uma solução WLAN clássica
• Facilidade de documentar SLA e performance
de compliance
• Uma excelente porta de entrada para o mercado
de cloud e managed services

INFO
mist.com
westconcomstor.com/pt/pt/vendors/juniper-networks/juniper-mist.html

O futuro da AI-Driven networking
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Lenovo ThinkAgile: Simplificar as IT e acelerar
o tempo de valorização
Os dispositivos e sistemas integrados ThinkAgile da Lenovo são desenhados
para tornar a vida dos clientes mais fácil

C

onstruídos com a mais recente e
poderosa tecnologia Lenovo, estes
aparelhos, quer sejam dispositivos
específicos ou sistemas únicos onde
se incluem servidores, armazenamento e rede configurados, integrados em rack,
funcionam totalmente integrados com o software dos nossos Parceiros líderes de setor, tais
como: Nutanix, VMware, Cloudian, DataCore
e Nexenta. Fornecidos após serem totalmente
testados e configurados, é possível implementá-los em tempo recorde, reduzir o tempo de
resposta e ainda os custos de manutenção da
infraestrutura. Todos os aparelhos ThinkAgile contam com suporte e serviços de classe
mundial da Lenovo, que permitem simplificar
a infraestrutura de IT e acelerar processos
complexos, permitindo que os utilizadores se
concentrem nos negócios principais e, ainda,
em novos recursos.

THINKAGILE MX: TORNAR AS
SOLUÇÕES AZURE STACK HCI
ACESSÍVEIS E FÁCEIS

Com o aumento da necessidade de armazenamento de dados, as organizações adotaram
a infraestrutura hiperconvergente como a
sua principal opção. Os “Appliance” Lenovo
ThinkAgile MX e os certified node, baseados
em tecnologia Intel®, são blocos de construção
HCI desenvolvidos com base no hardware certificado pela Lenovo e no software Azure Stack
HCI. Com o plug-in XClarity da Lenovo e a
integração do Windows Admin Center, as empresas podem implementar soluções de forma
rápida e fácil. Os serviços híbridos contínuos
do Azure facilitam ainda mais a extensão de
aplicações para a cloud.
No IT tradicional, uma solução é projetada,
testada, implementada e mantida, exigindo
tempo e recursos. O sistema operacional Azure
Stack HCI da Microsoft aborda diretamente
esses desafios, com recursos de implementação
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e atualização adicionados ao Windows Admin
Center e melhorias na sua stack HCI. A Lenovo projetou, testou e validou o ThinkAgile
MX Series para fornecer as soluções Azure
Stack HCI de que os clientes precisam. Dispositivos turnkey, bem como nodes de blocos
de construção de HCI, garantem que possa ser
rapidamente implementada uma solução HCI
de alto desempenho, e resolver rapidamente os
desafios de IT.
Por sua vez, com a GUI de implementação incorporada no Windows Admin Center (WAC)
e a capacidade de aproveitar recursos e aplicações similares do Windows Server e Hyper-V,
o Azure Stack HCI é uma ótima solução para
organizações que procuram modernizar a sua
infraestrutura antiquada, consolidar workloads
e reduzir custos enquanto obtêm eficiências
na cloud. A extensão Lenovo XClarity integra-se no WAC, fornecendo uma experiência
de gestão simples num único painel para toda
infraestrutura, máquinas virtuais, software e
hardware.

THINKAGILE VX: SIMPLIFICAR AS IT E
ACELERAR O TEMPO

Normalmente, instalar uma nova infraestrutura hiperconvergente é um projeto que exige
aos clientes configurar, testar, depurar, otimizar, validar, etc., consumindo tempo e recursos vitais. Com ThinkAgile VX Series elimina tempo e esforço ao concluir essas etapas
antes da saída da sua solução de fábrica, sendo
que ao utilizar os serviços profissionais da Le-

novo para a instalação e a configuração, não
consome qualquer recurso adicional.
Uma solução hiperconvergente de sucesso requer uma plataforma fiável. O ThinkAgile
VX Series integra os servidores mais fiáveis do
mundo – Lenovo com o VMware vSAN para
fornecer uma base sólida para o crescimento
dos seus negócios. A série VX oferece flexibilidade de configuração para corresponder a
qualquer caso de utilização e todos os sistemas
estão disponíveis em configurações all-flash ou
híbridas. O dimensionamento da capacidade
de computação ou armazenamento é extremamente intuitivo, uma vez que é possível partir
de uma configuração base, de apenas três nós e
adicionar mais capacidade de armazenamento
a cada nó ou adicionar mais nós para acelerar
o desempenho e a capacidade.
Os ThinkAgile Advantage Services, incluídos
no ThinkAgile VX, aceleram a implementação
para um tempo de resposta mais rápido, uma
vez que possui um único ponto de contacto
que permite fornecer o melhor suporte, desde
instalação de hardware, reparações no local
e instalação de todas as peças de reposição.
Além disso, o portfólio de serviços da Lenovo
abrange todo o ciclo de vida dos ativos de IT da
Lenovo, permitindo personalizar os serviços de
data center para corresponder às necessidades
específicas de negócios e às metas de tempo
de resposta com níveis de suporte pré-estabelecidos.
Os nós e os dispositivos certificados pela Lenovo ThinkAgile VX Series eliminam problemas básicos com os quais as equipas de
IT nunca deveriam preocupar-se. Com o
ThinkAgile VX Series, todo o hardware é totalmente validado e integrado. Os componentes
da solução hiperconvergente são certificados
até ao firmware nas unidades de disco e HBAs,
para eliminar a preocupação de que as atualizações de firmware possam pôr em causa a
integridade da sua estrutura.

INFO
lenovo.com/datacenter

THINKAGILE VX (VMWARE) | THINKAGILE MX (MICROSOFT)

SOLUÇÕES DESENHADAS PARA
O AJUDAR A TRABALHAR DE
FORMA MAIS INTELIGENTE
INOVE COM AS SOLUÇÕES LENOVO THINKAGILE.
JÁ PRÉ-CONFIGURADAS, CERTIFICADAS E
TOTALMENTE TESTADAS COM SOFTWARE LÍDER DE
SECTOR COMO A MICROSOFT OU VMWARE.

DESCUBRA MAIS EM: WWW.LENOVO.COM/PT/PT/DATA-CENTER

© 2020 Lenovo. O logotipo da Lenovo, System x, ThinkServer, ThinkSystem e ThinkAgile
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A cloud, a pandemia e depois?
A Cloud continua a ser um grande desafio para as empresas e para os seus
recursos humanos e tecnológicos, independentemente da sua área de
atuação

N

o No entanto, vejo talvez um
pela decisão estratégica das empresas, seja pela
maior dilema para aquelas que
pressão do mercado que assim o exigiu, esta
atuam na área das TI, pois são
transformação fez-se, já com poucos resistentes.
empresas que já têm o seu proUm movimento que deveria ter acontecido e
pósito criado, sabem bem quais
acompanhado foi o da transformação digital na
as suas valências e, num
vertente da infraestrutura…
ímpeto, a cloud vem como
não aconteceu, pelo menos à
que “abanar” a estrutura já
mesma velocidade. Digamos
existente, tornando obrigaque tem vindo a acontecer
tório o repensar tudo. Com
a velocidades muito difeo risco vem a oportunidade,
rentes, consoante a tipologia
qualquer disrupção àquilo
de Parceiros assim como dos
que está instituído é um
respetivos clientes. Aqui, o
risco, temos empresas que
desafio é bastante diferente
continuam a olhar para a
do anterior, pois é ainda
cloud com algum ceticismo,
mais afetado pela questão
outras a aproveitar a oporde desafio de gestão e de
tunidade e ainda as “born
finanças, sendo que a meu
in the cloud” e start ups – a
ver a questão de fundo está
nascer (por vezes) fruto da
no requisito de mudar realJoão Cunha, Software Business Unit
ineficiência das empresas
mente a estratégia, repensar
Manager & Cloud Lead, Tech Data Portugal
que já estão no mercado.
e adaptar o negócio, decidir
Olhando numa perspetiva do Canal de emonde investir, avaliar os recursos existentes, ou
presas de TI (ISV’s, SI’s, MSP’s, VAR’s, etc), a
seja um número infindável de questões desatransformação para a cloud teve um primeiro
fiantes que têm maioritariamente sido adiadas
movimento pela via do software alavancado
e que, até agora, o próprio mercado não fez
pelas soluções de produtividade e colaboração
a devida pressão, pois é uma área que requer
(SaaS). Mal sabíamos nós o quão este era o momais conhecimentos (tem maiores investivimento acertado. Tratou-se de uma transição
mentos feitos que têm de ser rentabilizados /
que podemos considerar pacífica, pois a grande
amortizados), e por isso é expetável que sejam
disrupção estava mais no modelo comercial /
as empresas de TI a sugerirem e a provocarem
financeiro com a introdução do pay-as-you-go
esta transformação. Tudo isto tem levado a
do que propriamente na dificuldade de impleuma inércia no mercado e a uma velocidade
mentação e requisitos de conhecimentos ao
bastante mais lenta na transformação.
nível dos recursos. Ainda assim, este novo moObviamente que as exceções existem tanto ao
delo veio levantar questões ao nível de gestão,
nível das empresas de TI como do próprio mernomeadamente no que se refere ao desafio de
cado, mas no espaço das pequenas e médias
passar de um negócio de aquisição (CapEx),
empresas este é o cenário, uma transição lenta
para um modelo de subscrição (OpEx). Este
para a cloud (ainda assim, o funcionamento não
último mais do que um modelo de recorrência
é posto em questão, só a evolução).
e de relação continuada, confronta com o moE, de repente, temos uma pandemia, para além
delo mais transacional, onde a continuidade da
dos sobejamente conhecidos danos sociais, pesrelação comercial mais dificilmente será recorsoais, económicos e outros que ainda não nos
rente ou duradora, de uma forma simplista ter
apercebemos, temos uma revolução que obriga
resultados no imediato sem garante de futuro
as pessoas a pararem ou, os mais sortudos, a
ou apostar na continuidade e na relação. Seja
terem a possibilidade de darem continuidade
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ao seu trabalho de uma forma remota, a partir
das suas casas. A pressão sobre as soluções de
trabalho remoto, a necessidade de acesso às
aplicações necessárias localizadas nos servidores on prem essenciais para o desempenho,
isto tem o lado positivo de termos as TI’s com
uma oportunidade de prestar os seus serviços
em benefício da economia, mas com desafios
gigantes para todos.
É fundamental incorporar esta lição e criar
uma aprendizagem de adaptação, pois os desafios vão continuar ou mesmo multiplicar-se,
outras pandemias, intempéries, alterações de
hábitos de consumo (a constante mudança é o
novo normal), vão requerer adaptações e quem
melhor o fizer, maior garante de sobrevivência
(lei de Darwin, não sobrevive o mais forte, mas
o que melhor se adapta às condições).
A cloud, hoje, tem de inevitavelmente estar na
base da solução, com as suas vantagens de agilização do time to market, escala, elasticidade,
adaptação, mobilidade.
É importante que as próprias organizações analisem continuamente onde querem estar dentro
da cloud e como se querem diferenciar, e o que
têm de fazer para o conseguir. Questões como
a especialização, a criação do seu próprio IP,
a disponibilização de serviços profissionais, de
serviços geridos, disponibilizar suporte contínuo,
são pontos críticos por forma a continuarem a
ser relevantes junto dos seus clientes e no próprio
mercado. É sabido que é complexo, que é difícil
e desafiante, mas o segredo está nas Parcerias,
num mundo tão vasto de oportunidades como é
a cloud. E este fator é fundamental, sendo que
este ponto leva ao propósito da Tech Data, que é
ajudar os nossos Parceiros a conseguir encontrar
o seu caminho e ajudá-los em todo o processo,
disponibilizando todas as ferramentas necessárias, independentemente da dimensão ou da fase
em que estão no processo, desde a avaliação, à
capacitação, à entrega de serviços, de soluções
ou de suporte.
Resumindo, é obvio que passada a pandemia
vamos ter um novo normal, um depois, e não
há dúvida que temos de estar preparados para
ele, já.
por João Cunha, Software Business Unit Manager
& Cloud Lead, Tech Data Portugal

INFO
microsoft.pt
jcunha@techdata.pt
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Use mais Cloud. Por menos.
Indo além das análises e recomendações de cloud, o Spot otimiza ativamente as implementações de AWS, Azure
e Google Cloud com disponibilidade garantida pelos SLAs, gestão de infraestrutura totalmente automatizada e
redução de custos em até 90%.
Com o Spot, os consumidores de cloud podem dimensionar qualquer workload de maneira fácil e económica,
desde stateful, single instances, até clusters nativos de cloud compostos por milhares de nodes.
Ligue o seu ambiente de cloud em apenas alguns minutos com o suporte proporcionado pelo Spot, 24 horas por
dia, sete dias por semana.
Cloud Analyzer Obtenha visibilidade abrangente sobre a eficiência de custos da cloud, imputação de custos cloud-native, custos anómalos,
bem como oportunidades de otimização que
podem ser implementadas com um simples clique.
Ocean Simplifique a gestão de infraestrutura
para workloads em containers. Com auto-scaling
automático orientado para containers e dimensionamento inteligente dos requisitos para os recursos, os engenheiros podem desenvolver mais
código, enquanto a equipa de operações pode
literalmente “definir e esquecer” o que está subjance ao Spot.
Eco Automatize a instância reservada e otimize
custos com lifecycle management. A análise impulsionada por IA do consumo de cloud, juntamente com a automação de compra e venda de RI
no AWS Marketplace, garante que as workloads
são executadas com um preço ideal para o ROI
máximo em compromissos iniciais.
Elastigroup Implemente workloads críticos em
instâncias de Spot com facilidade e confiança.
O auto-scaling para performances previsíveis,
além de integrações com as dezenas de serviços
e ferramentas de implementação em clouds mais
populares, torna fácil começar.
Managed Instance Aproveite os preços da
instância Spot sem perder o root, dados e o IP
persistente. Isto torna a “Managed Instance” a
solução ideal para stateful, single-instance workload , como Bases de Dados, Ambientes de
Desenvolvimento, Machine Learning e
muito mais.

SPOT - PROOF OF CONCEPT (PoC)
AVALIAÇÃO DE PoC

A TI da NetApp conduziu uma avaliação de prova de conceito para Amazon EC2
Spot computing (instâncias de VM) utilizando Spot.io com base em três critérios
importantes:

Identificar economia de
custos face a necessidade
de migração do data
center

Mínima ou nenhuma
interrupção de
serviço, necessidade de
workloads de produção
24 horas por dia, 7 dias
por semana

RESULTADOS DE PoC
RESULTADOS

• Cinco aplicações movidas para
o Spot obtiveram uma queda
de 49-75% nos custos em comparação ao On Demand
• Verificaram-se algumas interrupções pendentes, mas não
experienciou disrupções
• Nenhuma interrupção teve
consequência em nenhum envolvimento do utilizador

PRÓXIMOS PASSOS

• Migrar nodes ativos de container na plataforma CloudOne DevOps até meados
de agosto de 2020
• Migração de 38 aplicações nos próximos
6 meses
• Spot.io será um enable chave da nossa
estratégia de DC de 3 anos (movendo
um DC tradicional e DR para cloud
pública)
• Equipa de QI ativa a trabalhar connosco
para estudar a mudança para Spot.io

O SPOT TORNA POSSÍVEL O CUSTO DA CLOUD PÚBLICA PARA
EMPRESAS COMO A NOSSA.
MICHAEL MORRIS, SR. DIRETOR, NETAPP IT

INFO
netapp.com | arrow.com/ecs/pt
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Envolvimento mínimo
ou de nenhum
utilizador, requisito de
eficiência operacional e
pessoal

Cloud
Volumes
Platform
Plataforma unificada para
Infraestrutura de Storage
em Cloud e Data Services.

Escolha uma cloud híbrida
simples, confiável e inovadora.

ARROW PORTUGAL
Tel. +351 21 893 31 00 | www.arrow.com/ecs/pt/

78%

79%

17,5%

das cargas de trabalho
das SMB estão na cloud

das cargas de trabalho
das empresas corporativas
estão na cloud

de crescimento do mercado
mundial em serviços de cloud
pública de 2018 para 2019

Saiba mais em:
netapp.ecs.pt@arrow.com
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Três Questões a fazer sobre
Segurança em Cloud Pública

e compliance da indústria – para aplicações,
dados e toda a tecnologia nativa em cloud – ao
longo do ciclo de vida de desenvolvimento e em
ambientes multicloud e cloud híbrida.

A cloud pública oferece benefícios de agilidade sem precedentes, permitindo
que as empresas vão da ideia à implementação dramaticamente mais rápido
do que nunca

Cloud Security Posture Management –
Visibilidade, Governance e Compliance
O primeiro passo para estabelecer uma forte
postura de segurança é ganhar uma visibilidade profunda e contextualizada. O Prisma
Cloud dá uma visão de todos os recursos em
cloud, juntamente com a sua postura de segurança e compliance.

A

gilidade, modernização digital e
escalabilidade instantânea são,
muitas vezes, os principais motores
para o crescimento da adoção em
cloud pública. Não é de estranhar
que a decisão de adotar serviços públicos de
cloud para muitas iniciativas empresariais já
não seja a única competência do CIO. De facto,
a investigação da IDC indica que 41% dos Diretores executivos são grandes decisores na determinação de adotar a cloud pública, com um
“aceno” aos crescentes membros do conselho
de administração que agora participam nessa
decisão.
Embora não precise de saber todos os aspetos
técnicos de como o CIO vai proteger as aplicações e dados da organização, pretende estar
confiante de que as suas equipas responsáveis
por garantir a prestação segura de serviços públicos em cloud têm todas as respostas.
Aqui estão três perguntas chave a fazer na
próxima conversa sobre segurança pública na
cloud:
• Podemos proteger os nossos recursos
de cloud pública?
– Lembrem-se: Os atacantes não se importam
com onde o seu alvo está localizado; a intenção é executar o seu objetivo final, seja
na cloud pública ou em qualquer outro lugar.
Além disso, lembrem-se que o modelo de segurança partilhada afirma que é responsável
por proteger as suas apps e dados. Assim
como pode ter protegido a sua rede e o data
center de ataques, a resposta deve ser: “Sim”.
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• Podemos estender a nossa política de
segurança no on prem à cloud pública?
– É importante começar com o reconhecimento
do valor de ter uma política de segurança
abrangente para lidar com infraestruturas,
aplicações e dados. Se tem isto definido para
o seu ambiente on prem, precisa de estendê-lo
às suas ligações de cloud pública. Se não tem
uma plataforma de segurança comum, deverá adotar uma rapidamente.
• Podemos permitir que as equipas de
DevOps e os donos das aplicações se
movam à “velocidade da cloud” com
segurança?
– É provável que a primeira incursão da organização na cloud pública tenha sido feita para
apoiar DevOps e outros requisitos táticos de
negócio. Se assim for, aquilo com que estas
equipas se devem preocupar profundamente
é a agilidade e a rapidez. Trata-se de ser
capaz de usar a cloud pública de uma forma
extremamente barata e simples para testar
novas funcionalidades, ou construir uma sandbox para demonstrar novos serviços. Mas se
a cloud não for segura, essas equipas de negócio não correrão o risco de pôr em perigo
os seus ativos, negando assim os potenciais
benefícios da migração de workloads para a
cloud pública.
O Prisma Cloud da Palo Alto Networks é
uma plataforma de segurança nativa para cloud
abrangente com a maior cobertura de segurança

A SOLUÇÃO PRISMA CLOUD É
COMPOSTA POR QUATRO PILARES:

Cloud Workload Protection – Segurança
de Workloads
A cloud está em constante evolução com novas
tecnologias e níveis de abstração. Os hosts, containers e serverless proporcionam benefícios
únicos e têm diferentes requisitos de segurança.
O Prisma Cloud fornece soluções best-of-breed
para garantir qualquer tipo de workload nativa
em cloud, ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento, contra vulnerabilidades e ameaças ativas.
Cloud Network Security – Network
Security
A proteção da rede deve ser adaptada para
ambientes nativos em cloud, ao mesmo tempo
que aplica políticas consistentes em ambientes
híbridos. O Prisma Cloud deteta e previne anomalias na rede, aplicando a micro segmentação
ao nível do container, inspecionando os registos
de fluxo de tráfego e alavancando a prevenção
de ameaças nativas de cloud avançada.
Cloud Infrastructure Entitlement
Management – Identity Security
Gerir um grande número de utilizadores privilegiados com acesso a um conjunto cada vez
maior de recursos sensíveis pode ser um desafio. Além disso, os próprios recursos em cloud
têm conjuntos de permissões que precisam de
ser geridos. O Prisma Cloud ajuda a aproveitar
a identidade dos recursos em cloud para impor
políticas de segurança e garantir um comportamento seguro do utilizador em todos os seus
ambientes cloud.

INFO
paloalto.com

The Clouds of Today,
Secured Against the
Threats of Tomorrow
Prisma Cloud 2.0 – The Only
Comprehensive Cloud Native
Security Platform
Why Prisma Cloud?

Cloud Security Posture Management
Monitor posture

Cloud Workload Protection
Secure hosts, containers, and serverless
across the application lifecycle

Detect and respond to threats
Maintain compliance across AWS, Azure, Google Cloud, and
Alibaba Cloud

Cloud Infrastructure Entitlement Management
Enforce permissions and secure identities across workloads and
clouds

Cloud Network Security
Monitor and secure cloud networks
Enforce microsegmentation
Secure trust boundaries

paloaltonetworks.com/prisma/cloud
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Backup para MICROSOFT AZURE
Após uma década a impulsionar a transformação digital nas empresas, a computação na
cloud tornou-se rapidamente uma tecnologia de negócios obrigatória

D

e uma perspetiva de negócios, as organizações concentram-se na agilidade e automação como um meio
de facilitar o tempo de retorno
mais rápido à medida que migram
workloads críticas de TI para a cloud, para
atender às demandas de negócios por desempenho de computação mais rápido e recursos
escaláveis. No entanto, a chave para tornar essa
transição suave é baseada em algo que muitos
negligenciam: a proteção de dados.
A Veritas fez uma Parceria com a Microsoft
para fornecer uma solução ideal de proteção de
dados para empresas que procuram reduzir os
custos de armazenamento de dados, movendo
os dados para a cloud.
Com o Veritas Backup Exec para Microsoft
Azure, as organizações podem acelerar a sua
transformação digital e adotar mais serviços na
cloud da Microsoft de uma forma holística que
não deixe o ambiente local isolado, e se concentre no que é mais importante: os seus dados.

MODERNIZE A PROTEÇÃO DE DADOS
E MINIMIZE O CUSTO TOTAL DE
PROPRIEDADE

Pode já estar à procura de maneiras de economizar custos e ganhar agilidade, movendo
processos de negócios para a cloud pública. A
proteção de dados também é candidata à migração para a cloud. A menos que as políticas
de segurança e conformidade estejam em vigor,
mover cegamente os seus dados para a cloud
pública faz com que corra o risco de expor
dados altamente confidenciais e regulamentados. Para empresas que ainda dependem de
alguma forma de solução baseada em tape, a
migração de dados para armazenamento na
cloud pública, como o Azure, para retenção
de dados de longo prazo e recuperação de desastres, não é apenas uma maneira de reduzir
custos de armazenamento, mas também um
movimento inteligente em direção à modernização e transformação digital. Usar o Backup
Exec para proteger os dados armazenados no
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Veritas Backup Exec para Azure Cloud

Microsoft Azure permitirá que a sua empresa:
• Simplifique a proteção de dados com o Azure
Cloud Storage seguro e escalável.
• Reduza e converta o CapEx numa estrutura
de custo OpEx pay-per-move previsível e gerível.
• Substitua os processos de gestão e backup
em tape complicados e caros por processos de
gestão e backup em tapes automatizados e fáceis de usar no Azure Cloud Storage.
• Proteja todos os dados em repouso e em voo
com criptografia AES 256 compatível com
FIPS 140-2.
• Otimize o uso e o custo da largura de banda
usando a funcionalidade de desduplicação do
Backup Exec para a cloud.
• Visualize a economia total do custo de propriedade e outros benefícios comerciais numa
única consola com a calculadora de TCO da
Veritas.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
DADOS EM AZURE PARA WORKLOADS
BASEADAS NA CLOUD

O número de workloads de missão crítica na
cloud pública deve dobrar nos próximos dois
anos, apresentando novos desafios para as organizações em relação à proteção de dados. Ter
uma solução robusta de proteção e recuperação
de dados nunca foi tão importante. O Backup

Exec protege as workloads do Azure na cloud e
nos servidores locais, garantindo que os dados
armazenados na cloud possam ser recuperados
com a mesma rapidez.
• Simplifique a proteção e recuperação de
dados: o Backup Exec estende-se perfeitamente
ao Azure sem a necessidade de ferramentas ou
processos adicionais.
• Obtenha visibilidade e controlo dos seus
dados, onde quer que residam – gira os seus
backups através de uma única consola em todas
as suas workloads baseadas no Azure e servidores locais com os mesmos modelos de backup
e fluxos de trabalho.
• Além disso, torne a infraestrutura do Backup
Exec na cloud do Azure um destino de recuperação de desastre para servidores locais.
Recupere os seus servidores locais e instâncias
baseadas no Azure para o seu data center local,
ou outro fornecedor de serviços na cloud, sem
a necessidade de uma compilação de recuperação de desastre dedicada.
por Jorge Saez, Distribution Success Manager
Iberia - Veritas Technologies LLC

INFO
veritas.com/protection/backup-exec/azure
arrow.com/ecs/pt

Backup Exec 21
TM

A solução de backup sem barreiras.
Simples, Seguro e Unificado.

Virtual

Físico

Cloud

10 razões para proteger o seu
ambiente com Backup Exec 21:
Fácil de usar;
Gestão centralizada;
Incrivelmente rápido;
Simples de adquirir e de implantar;
Rápido, eficiente e recuperação versátil;
Menos espaço com deduplicação eficiente;
Desenhado para otimizar a proteção de máquinas
virtuais;
Uma solução única para ambientes Virtuais,
Físicos e Cloud;
Backup para qualquer dispositivo de
armazenamento virtual;
Suporta as mais recentes plataformas e sistemas
operativos.

ARROW PORTUGAL
Tel. +351 21 893 31 00 | www.arrow.com/ecs/pt/

Saiba mais em:
veritas.ecs.pt@arrow.com
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Vertiv
Architects of Continuity™
A Vertiv é um líder global na produção e manutenção de infraestruturas
informáticas críticas. Com um vasto portefólio de soluções de proteção
contra falhas energéticas, organização de data centers ou micro data centers,
de climatização, acesso remoto, alarmística, entre outras

A

Vertiv concebe, desenvolve e
mantém tecnologias de missão
crítica que protegem aplicações
vitais, redes de telecomunicação e
ambientes comerciais e industriais.
Ajuda no crescimento dos mercados informáticos móveis e de armazenamento em cloud
com um portfólio de produtos, software e soluções de gestão de energia, térmica e infraestruturas, complementados pela rede global de
serviços. Através do alcance global e conhecimento local, além de uma herança construída
sobre décadas de experiência que inclui marcas
como a Chloride®, Liebert® e NetSure™, a
equipa de especialistas está preparada para
enfrentar os desafios mais complexos, criando
soluções que mantêm os seus sistemas em funcionamento e o seu negócio a progredir.

COMO RESOLVEMOS OS DESAFIOS DOS
SEUS CLIENTES?

• Soluções de infraestruturas completas, globalmente consistentes e rapidamente configuráveis.
• Décadas de experiência com marcas conhecidas do setor como Avocent®, Chloride®,
Geist™ e Liebert®.
• Os mesmos serviços e soluções de confiança
para 70% das empresas da Fortune 500 – e
respetivos clientes.
• Os problemas de Energia, Gestão de Climatização, Infraestruturas de Acesso, Monitorização, Controlo e Gestão afetam empresas de
todas as dimensões.

• Sistemas de refrigeração desde um bastidor a
um centro de dados
• Bastidores
• Sistemas de gestão e monitorização – KVM,
sensores
• Sistemas de distribuição de energia
• Serviços de apoio a projeto, remotos, otimização e manutenção preventiva

EDGE COMPUTING

Uma das apostas da Vertiv™, passa por oferecer soluções de consolidação e proteção para
Edge Computing Applications, dada a tendência da indústria de IT de aproximar a computação aos utilizadores que criam, consomem
e manipulam dados. Esta necessidade surge por
vários fatores, tais como Network / latência /
estabilidade, questões legais ou consolidação de
dados. É aqui que a Vertiv™ quer estar e oferece soluções integradas de acondicionamento
de infraestrutura, climatização, monitorização
e gestão.

MICRO DATA CENTERS

Vertiv VRC – Unidade de arrefecimento interna.
Porquê colocar uma unidade de ar-condicionado dentro de um Rack?
- Quanto maior for a divisão a climatizar,
maior é o volume de ar a arrefecer, maiores são
os custos de energia.
- As unidades tradicionais de ar condicionado
têm duas funções, arrefecem o ar e retiram a
humidade. Como os equipamentos informáticos
não produzem humidade, a unidade Vertiv só
arrefece o ar, como tal são mais eficientes, não
gastam tanta energia para atingir as mesmas
temperaturas de arrefecimento;
- A instalação é muito simplificada, realizada
por qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos de climatização.
- Disponível em dois modelos, tudo incluído
numa unidade, ou com permutador de calor exterior para um funcionamento mais silencioso
ocupando menor espaço no bastidor.

FAMILIA DE UPS VERTIV™ EDGE

Os Edge data centers merecem o mesmo grau
de proteção que um data center tradicional,
dado o papel importante que desempenham a
agregar a Internet of Things e outras aplicações
cruciais.
A família de UPS Vertiv™ Edge destina-se a
aplicações de ponta que requerem proteção de
energia eficiente e confiável. Suportam até seis
módulos de baterias, em modelos selecionados,
proporcionando mais tempo de operação em
plena carga do que as UPS de concorrentes
comparáveis. Disponíveis de 500 a 3000VA,
com um fator de potência de 0,9 e em formatos
de torre ou bastidor. Garantia de dois anos incluindo baterias.

LINHA DE PRODUTOS

A Vertiv™ disponibiliza:
• UPS Monofásicas e Trifásicas de 350VA a
3,4 MVA
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A Vertiv tem a solução de arrefecimento mais
conveniente para este cenário.

INFO
vertiv.com

Nunca deixe as coisas a meio
50% DE DESCONTO
pela primeira compra!

em KVM, Racks, PDUs e UPSs

Oferta exclusiva a novos revendedores ou aqueles que não tenham efetuado compras nos últimos dois anos.

Quando se começa a trabalhar com um novo
fornecedor é habitual sentir curiosidade e querer
experimentar muitos dos seus produtos.

y Solicite esta promoção ao nosso
distribuidor*

Para que a sua primeira experiência com a Vertiv™ seja extraordinária, estamos
a promover um desconto especial nas seguintes categorias de produtos.
Série VR Rack
UPSs monofásicas
Soluções de gestão remota de TI
Unidades de distribuição de energia (PDUs)
Pode encomendar até 5 unidades de cada categoria com um
desconto de 50% sobre o PVP*

*Código promocional:
"Promoção da primeira encomenda"
Oferta válida até 31 de Dezembro de 2020.

What’s Their Edge?
Vertiv.com/1stbuy-ITChannel-PT
Vertiv.com |

Vertiv Portugal Limitada, Rua do Centro Empresarial, EE 13 - Piso 0-8 Beloura Office Park 2710-693 Sintra, Portugal.

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos os direitos reservados. Vertiv™ e o logótipo Vertiv são marcas comerciais ou marcas registadas da Vertiv Group Corp. (Anteriormente, era “Vertiv Co.”). Todos os outros nomes e logótipos
mencionados são nomes comerciais, marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários. Embora tenham sido tomadas todas as precauções para assegurar a exatidão e a integralidade deste documento, a
Vertiv Co. não assume e rejeita qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização desta informação ou por quaisquer erros ou omissões. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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A complexidade Operacional atrasa o
Progresso
C

Os negócios digitais trazem novos e inesperados desafios comerciais e técnicos para a sua infraestrutura
e operações de IT

A

M

Y

CM

Arrow é um facilitador para a
inovação, quer esteja a construir um projeto na Cloud, quer
pretenda expandir ou acelerar
os seus negócios na Cloud, para
torná-los mais rentáveis. Como distribuidor
de valor acrescentado de soluções de arma-

zenamento, de infraestrutura e segurança
informática para todo o tipo de empresas,
completamos a nossa oferta com uma vasta
gama de serviços de pré-venda, pós-venda,
formação, ferramentas de Marketing e de financiamento para toda a nossa rede de parceiros. Os nossos recursos e programas perso-

nalizados ajudam-no a crescer mais rápido, a
operar com eficiência e a transformar os seus
negócios num mercado em rápida mudança.
A Arrow apresenta-se como um Parceiro de
excelência acompanhando-o na jornada de
transformação digital e operacional da sua
empresa.

Faça download do whitepaper Organizations Leading the Way with Self-Driving Cloud Operations
e saiba como as empresas de todo o mundo enfrentam os desafios operacionais com operações
autónomas desenhadas para exceder as exigências dos negócios.
www.itchannel.pt/VMware.pdf
G E T S TAR T ED
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Potential of Cloud
Visibility and Control

Competitive Advantage
Operational Complexity
Boost Agility

Your enterprise looks to your IT team to simultaneously increase scale and flexibility, including
supporting more dynamic workloads—on-premises and any combination of clouds—for each
application. How will you confidently manage it all?

Digital business brings new, unexpected business and technical challenges to your IT infrastructure
and operations:

• Migration headaches – Public clouds have steep learning curves. Hybrid clouds take more planning.
Both require you to manually place workloads.

Companies embracing digital transformation are disrupting traditional models
of business and reimagining customer experiences. Across industries, IT
leaders are choosing a digital foundation powered by a modern, softwaredefined architecture to extend data centers and embrace multiple clouds as
the fastest way to bring new applications and services to market for business
success and a competitive edge.

With self-driving operations powered by VMware vRealize® Operations™, your IT staff can
continuously assure performance while optimizing for business impact:

• Maintenance burdens – Set and forget it isn’t that simple. Both clouds and on-premises systems
need to be monitored and managed, and you still have to troubleshoot them.

It allows us to focus on
innovation and business
initiatives.”
ILAN BUGANIM,
FEVP AND CTO,
BANK LEUMI

• Lower costs and risk with efficient capacity and cost management.
• Speed time to value with intelligent remediation.

• Unplanned work – Limited views from siloed infrastructure and fragmented tools make event
correlation and root-cause analysis harder in dynamic environments.

• Mitigate risk with integrated software-defined data center (SDDC) compliance.

• Mismatched skills – Existing IT roles must evolve from doing to showing cloud’s value, including
giving business and DevOps teams 24/7 dashboards.

This eBook highlights how enterprises worldwide meet operational challenges
head-on with self-driving operations designed to exceed business demands.

• Cost concerns – Declining budgets in the face of increasing demands require IT to optimize
workloads and services continuously and more exactly.

We look forward to similarly partnering with your organization as you move
forward on your digital and operational transformation journey.

• Stalled innovation – Without an agile way to integrate services from multi-cloud
and legacy environments, there’s little IT time left for innovation.
2

SELF-DRIVING CLOUD OPERATIONS

3

SELF-DRIVING CLOUD OPERATIONS

INFO
vmware.com | arrow.com/ecs/pt
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“VMware’s solutions enable
us to focus on providing
customer service rather than
dealing with technical issues.

• Reduce downtime with continuous performance optimization.

• Over-provisioning – Without just-in-time resources to assure application performance, you’re likely
wasting money on needless infrastructure and missing service-level agreements.

Greater flexibility and security in IT infrastructure supports rapid business
innovation. Simpler, automated data center and cloud operations boost agility
and scalability while optimizing for performance, availability, compliance
and cost.

SELF-DRIVING CLOUD OPERATIONS

Successful digital businesses rely on self-driving operations, a simple, yet powerful IT strategy for
automating and simplifying operations management. It incorporates machine learning and big data
analytics to predict, prevent and intelligently remediate issues in hybrid and public clouds while
keeping infrastructure in compliance—all so your IT team can be more proactive and agile as your
data center grows in scale and complexity.

• Clouds as new silos – Every cloud is different. Each adds to operating complexity while reducing
overall control, visibility and governance.

Software as a
Competitive Advantage

Potential of Cloud
Visibility and Control

Self-Driving Operations Boost Agility

Operational Complexity Slows Down Progress

Organizations Leading
the Way with Self-Driving
Cloud Operations

Customers Across Industries
Customer Stories
Business Value

4

MY

CY

CMY

K

em foco

produtos do ano

Os melhores produtos
do ano

2020 foi, à semelhança de outros anos, carregado de novidades no que diz respeito aos produtos
mais tradicionais do mercado. Estas são as escolhas do IT Channel para os melhores produtos do
ano nas categorias de impressoras, portáteis e smartphones

O

ano de 2020 foi totalmente
atípico. Uma pandemia não
fazia parte das previsões de
ninguém, mas a população
e as organizações adaptaram-se a uma nova realidade que praticamente
ninguém alguma vez tinha vivido.
A necessidade de trabalhar a partir de casa fez
com que existisse uma ‘corrida ao portátil’ no
início do ano que levou à falta de stocks de alguns modelos nas lojas e nos distribuidores um
pouco por todo o mundo.
Mas nem só de portáteis se faz o mercado de
dispositivos. Também se faz de wearables, de impressoras ou de smartphones. Alguns são mais
indicados para o consumo pessoal, para lazer,
e outros são indicados para utilização profissional, diária e intensiva.
À semelhança de outros anos, o IT Channel
elaborou a lista dos produtos do ano, os produtos lançados durante 2020 que considera que
se destacam pela positiva em relação a outros
concorrentes. Não quer isto dizer que outras
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marcas não tenham bons produtos; apenas que,
na opinião do IT Channel, estes estão um furo
acima dos restantes.
Este ano, o IT Channel escolheu um produto
em três categorias: melhor impressora, melhor
portátil e melhor smartphone. Acreditamos que
estas três categorias são essenciais para cada
empresa.
Apesar de existir uma aposta cada vez maior na
digitalização, as empresas continuam a precisar
de imprimir e copiar documentos. Assim, uma
impressora ou uma multifunções continua a
ser de extrema relevância para o tecido empresarial, não só em Portugal, mas em todo o
mundo.
Por outro lado, os portáteis são a porta de
entrada do colaborador para o seu trabalho
diário. A mobilidade que agora se impõe nas
empresas obrigou mesmo as empresas mais
conservadoras a olhar para os portáteis e a
comprar dispositivos para que os seus colaboradores conseguissem trabalhar a partir de casa
da mesma forma que o fazem no escritório.

Por fim, também os smartphones são cada vez
mais uma extensão do portátil e uma maneira
de estar sempre ligado às operações diárias,
para ver o email e responder aos assuntos mais
urgentes, ou mesmo para estar em contacto
com a equipa através de plataformas de colaboração.
Neste sentido, as escolhas do IT Channel recaíram na linha HP NeverStop como melhor
impressora, no Lenovo ThinkPad X1 Carbon
(8th Gen) para melhor portátil e no Samsung
Galaxy S20 Ultra para melhor smartphone.
Naturalmente que esta pode não ser a melhor
escolha para todas as organizações; cada empresa é um caso e cada organização sabe qual
a sua estratégia, as suas necessidades e o orçamento disponível para cada um destes investimentos.
Nas próximas páginas poderá ler em detalhe
cada um dos produtos, as suas especificações e
o porquê de considerarmos que estes são, respetivamente, a melhor impressora, o melhor
portátil e o melhor smartphone.

MELHOR IMPRESSORA: HP NEVERSTOP

A

HP NeverStop chegou ao mercado este
ano e consigo trouxe uma inovação:
cartuchos fáceis de encher, sem necessidade de trocar, que tornam o preço por
página muito mais barato em relação
aos seus concorrentes.
Esta série chegou ao mercado com dois modelos
diferentes, mas não faremos distinção entre as
duas. Ambos os modelos oferecem alguns dos
custos operacionais mais baixos do mercado.
Este é um fator importante. Em conjunto com
outros recursos e a boa qualidade de impressão
geral, tornam as HP NeverStop num valor
acrescido para os utilizadores, estejam eles em
casa, em pequenos escritórios ou em grupos de
trabalho que precisam de fazer impressões ou
có-pias a preto e branco entre as 500 e as 2.500
páginas por mês.
Em vez de comprar e trocar um cartucho cada
vez que a impressora fica sem toner, com o
Neverstop é possível encher um compartimento
dentro da máquina com um kit de reposição
que contém toner para aproximadamente
2.500 impressões. O processo leva apenas alguns segundos.

Outra vantagem destes equipamentos é que,
ao contrário das máquinas de cartucho tradicio-nais que ficam fora de serviço até que um
cartucho vazio seja substituído, o reservatório
den-tro da impressora tem capacidade para imprimir e copiar mais cinco mil páginas.
Quando metade destas cinco mil páginas
acaba, um indicador no lado direito do equipamento informa que é hora de adicionar outro
kit de reposição, permitindo que eleve o rendimento de volta para as cinco mil páginas. Cada
vez que são feitas 2.500 impressões, o cartucho

inter-no pode ser cheio, levando a que a impressora nunca deixe de imprimir, ou que o período
de inutilização seja bastante baixo.
Atualmente, a maioria das impressoras contam
com algum tipo de conetividade sem fios. As
HP NeverStop não são exceção. A conectividade padrão consiste em Ethernet ou rede
Wi-Fi, para além da tradicional ligação USB
a um único computador. Também é possível
utilizar o Wi-Fi Direct para conectar o dispositivo móvel diretamente ao equipamento,
sem que a impres-sora ou o dispositivo portátil estejam na mesma rede. Outras opções de
impressão móvel in-cluem algumas das mais
tradicionais alternativas, como Apple AirPrint,
Google Cloud Print, HP Smart App, Mopria e
HP Smart Tasks.
Apesar de os dois equipamentos ainda não suportarem impressão de dupla página automati-camente – algo que certamente será revisto
nas próximas versões – a linha dá um passo
para tornar a impressão a laser mais económica
e uma alternativa a ter em conta nas pequenas
empresas.
É um facto que as impressoras NeverStop
podem não ser a escolha acertada para todas
as em-presas; tudo depende da necessidade das
mesmas. Se uma organização precisa de impressão de fotografias ou gráficos impressio-

nantes, esta pode não ser a escolha indicada.
No entanto, para uma utilização regular, de
texto com alguns gráficos e algumas folhas de
Excel, esta pode muito bem ser a escolha acertada para grande parte das pequenas empresas
que compõem o tecido empresarial português.
Poucas impressoras laser conseguem estar ao
mesmo nível de preço que as HP NeverStop.
Se as pequenas organizações precisam de imprimir entre algumas centenas até alguns milhares de páginas por mês, as HP NeverStop
são, sem dúvida, dos equipamentos a considerar. Poucas impressoras laser disponíveis no
mercado vão entregar um trabalho tão bom a
um preço tão baixo, seja do equipamento em si,
seja dos cartuchos necessários para substituir e
continuar a imprimir.
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MELHOR PORTÁTIL:
LENOVO THINKPAD X1 CARBON (8TH GEN)

O

s portáteis são cada vez mais importantes para os colaboradores da
empresa. O tema da mobilidade
entrou definitivamente dentro das
empresas – muito por causa da
pandemia – e o início do ano levou a um crescimento na compra de portáteis.
A Lenovo é, atualmente, uma das principais
marcas do mercado mundial de portáteis. Em
Portugal está regularmente entre o primeiro e
o segundo lugar das marcas mais vendidas em
cada trimestre. A linha ThinkPad – que já tem
mais de 25 anos – é conhecida em quase todo
o mundo.
O ThinkPad X1 Carbon já vai na sua oitava
geração e é um dos principais portáteis empresariais da Lenovo. Este novo modelo continua
a puxar os limites da performance e da portabilidade para os utilizadores.
O ecrã de 14 polegadas deste portátil pode ir
até a uma resolução Full HD e pode vir com
um armazenamento SSD até 1TB. Um dos
pontos diferenciadores deste portátil – e que é
comum a quase todos os portáteis Lenovo – é
a capacidade de personalização das especificações do portátil.
Para além da qualidade do ecrã e do armazenamento interno, o utilizador também pode escolher o processador (Intel Core i5 ou i7, ambos

de décima geração), com velocidades até 4,90
GHz com Turbo Boost, quatro núcleos e cache
de 8MB. A memória RAM LPDDR3 pode
ser de 8GB ou de 16GB, com velocidade de
2.133MHz.
O ThinkPad X1 Carbon (8th Gen) tem um
peso relativamente leve (à volta de 1kg), mas a
construção não é, de alguma forma, comprometida. A Lenovo diz que o X1 Carbon passou
12 requisitos de nível militar, incluindo frio,
poeira e entrada de líquidos.
Neste dispositivo, a Lenovo usa um sistema de
quatro alto falantes Dolby Atmos, que inclui
perfis para determinadas utilizações, como
música, jogos, filmes e voz, tem uma configuração de perfil dinâmico que se ajusta com
base naquilo que o utilizador está a ouvir.
A funcionalidade de segurança ThinkShield
é um extra opcional e inclui PrivacyGuard,
que diminui o ângulo de visão do ecrã para
que qualquer pessoa sentada ao seu lado tenha
dificuldade em ver o conteúdo apresentado.
Também inclui PrivacyAlert, um software que
funciona com a câmara para emitir um alerta
pop-up se alguém estiver a olhar atrás do utilizador.
A Lenovo afirma que a bateria tem uma capacidade para 19,5 horas. Naturalmente que
estes são dados indicativos com determinadas

configurações (com, por exemplo, luminosidade
no mínimo, entre outros), mas será, certamente,
o suficiente para um dia de trabalho da maioria
dos utilizadores deste equipamento. Se não for
necessário, é possível carregar 80% da bateria
em menos de uma hora, o que é claramente um
ponto a ter em conta ao adquirir um portátil
para os utilizadores móveis.

O ThinkPad X1 Carbon de oitava geração da
Lenovo continua a evoluir e continua a posicionar-se como um dos principais portáteis
para os utilizadores empresariais. O teclado – e
à semelhança do que é habitual nos portáteis
Lenovo – é de agradável utilização. A opção
de personalizar o equipamento com um conjunto de resoluções de ecrã, memória RAM e
armazenamento interno, como mencionado,
assegura que é possível construir o portátil necessário e indicado para os vários utilizadores
de uma organização, para além de contar com
opções de segurança que são cada vez mais
necessários.
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MELHOR SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

O

s smartphones fazem parte
da larga maioria dos utilizadores. Dentro do mercado empresari-al, é quase
impossível encontrar alguém que não tenha um smartphone.
Quando se pensa em smartphones,
há duas ou três marcas que aparecem
imediatamente na mente dos utilizadores; a Samsung é uma delas. A série
Galaxy S é, desde há vários anos, uma
das principais e mais aguardadas linhas de smartphones. Este ano, chegou
a linha Galaxy S20 e, com eles, o modelo Ultra.
Numa tentativa de convencer os utilizadores de que devem atualizar os
seus dispositivos mó-veis, a empresa
sul-coreana reconstruiu totalmente a
linha Galaxy S à volta da tecnologia
de imagem. Para isso, conta com uma
câmara com um zoom impressionante
e outras funcionali-dades de câmara,
como a capacidade de fazer vídeos em hyperlapse
à noite.
Os smartphones recentes são sempre maiores, o
que não agrada a todos os utilizadores. Ainda
assim, é uma realidade que parece que veio para ficar. Tal
como outros smartphones lançados durante este ano – assim
como no último – o Galaxy
S20 Ultra pode ser demasiado
grande para alguns utilizadores
e muitos terão de utilizar as duas
mãos para ter uma experiência
con-fortável.
Um smartphone faz-se das suas
especificações. Neste campo,
tudo no Galaxy S20 Ultra é den-tro dos melhores parâmetros do
mercado. Tem um processador
Exynos 990 com um CPU de
oito núcleos. A memória interna
vai desde os 128GB até aos
512GB, tendo ainda disponibili-dade para receber um cartão

microSDXC. A memória RAM é de 12GB ou
de 16GB.
Como seria de esperar de um topo de gama, o
sistema operativo instalado de raiz é o mais recente aquando do lançamento do equipamento
(o smartphone chegou ao mercado em março
deste ano) e, assim, conta com a versão 10 do
Android.
A bateria Li-Po tem uma capacidade para
5.000 mAh e, para além disso, conta com tecnolo-gias de carregamento rápido e carregamento wireless, algo que se pode encontrar em
muitos dos dispositivos de gama
alta que chegam ao mercado por
estes dias.
O ecrã de 6,9 polegadas Dynamic
AMOLED Infinity-O tem várias
opções de resoluções e refresh
rates. Quando se retira o Galaxy
S20 Ultra da caixa, tem uma resolução Full HD+, ou 2.400 por
1.080 pixéis. É possível melhorar
a resolução para Quad HD+, ou
3.200 por 1.440 pixéis, ou baixar
para HD+, ou 1.600 por 720 pixéis. Independentemente da resolução o aspeto será sempre 20.5:9.
Mesmo a uma definição média,
o ecrã tem uma qualidade de
imagem superi-or à larga maioria
dos smartphones disponíveis no
mercado.

O refresh rate pode ser de 60Hz, como a
maioria dos ecrãs utiliza, ou de 120Hz, indicado para, por exemplo, gaming. Mesmo não
sendo possível combinar a maior resolução disponível com a maior refresh rate, o ecrã domina por completo o mercado.
Em termos de fotografia e vídeo, a câmara traseira conta com um conjunto de quatro senso-res: uma de 108MP (wide), outra de 48MP
(periscope telefoto), uma terceira de 12MP (ultra-wide) e uma outra de 0.3MP para profundidade. A Samsung indica que permite gravar
vídeos em 8K. Já a câmara frontal, também
conhecida como ‘selfie camera’ conta com uma
resolução de 40MP e consegue gravar vídeos
até 4K a 30 ou 60 frames por segundo.

Um outro ponto de destaque do Samsung
Galaxy S20 Ultra é a rede 5G. Apesar de a rede
não ter entrado no mercado nacional, como
tinha sido previamente pensado, os utilizadores
po-derão tirar partido da nova geração de rede
móvel assim que ela estiver disponível com este
smartphone.
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reportagem Web Summit

Inteligência artificial, IoT e privacidade
entre os tópicos debatidos no Web
Summit 2020
A primeira edição virtual da maior conferência tecnológica do mundo contou
com centenas de palestras sobre os mais variadíssimos tópicos, entre os quais
tecnologias disruptivas como a IA e IoT e os desafios da atualidade associados à
proteção dos dados e privacidade no mundo online
por Margarida Bento

C

omo muitos outros eventos este
ano, o Web Summit 2020 realizou-se de forma totalmente digital, reunindo mais de mil oradores e cerca de cem mil participantes entre os dias 2 e 4 de dezembro. Os
temas abordados foram naturalmente vastos,
mas não deixa de haver espaço – entre temas
culturais, pitches de startups e entrevistas a figuras públicas – para debater os temas a revolucionar a indústria do IT.

COMPUTER VISION: A DIGITALIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS FÍSICOS

A computer vision – capacidade de automatizar
processos anteriormente dependentes do aparelho ocular humano – é atualmente uma das
mais avançadas aplicações da inteligência artificial, com use cases que vão desde o controlo de
qualidade nas fábricas até à gestão de tráfego
e segurança pública. E, sendo verdade que se
encontra na vanguarda do desenvolvimento
tecnológico, as suas aplicações ficam ainda
muito aquém do seu verdadeiro potencial, com
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uma relação inversa entre complexidade do
ambiente e o nível de detalhe conseguido.
Um passo além da simples computer vision, do
qual não se fala muito, mas que, segundo
Jordan Fisher, CEO Standard Cognition, é
revolucionário para o setor, é a compreensão
multicâmara. Isto consiste na análise conjunta
de um stream proveniente de diversas câmaras,
permitindo criar uma imagem tridimensional
do espaço para obter uma maior riqueza de
informação e conseguir uma verdadeira compreensão do que está a acontecer no espaço
físico.
Num contexto com grande densidade de informação, como uma rua com muito tráfego,
permite não só detetar, por exemplo, padrões
de circulação coletiva, como distinguir cada
indivíduo individual à medida que este se move
no espaço e tempo, o que estão a fazer e como
estão a interagir com o ambiente que as rodeia.
Esta riqueza de informação dinâmica permite
alcançar o verdadeiro potencial da computer vision: a total digitalização dos espaços físicos.
Com uma plataforma desta natureza, continua

Fisher, um developer necessita apenas de um conjunto de câmaras e a API adequada para desenvolver uma gama virtualmente ilimitada de
aplicações que não requerem apps móveis ou
wearables da parte dos utilizadores.
“Tudo o que as pessoas precisam de fazer é
existir no espaço físico como sempre fazem”,
explica Fisher. “Basta existir um espaço físico
e uma aplicação com a capacidade de o digitalizar – a partir daí o único limite é a imaginação”.
Um exemplo particularmente promissor é o
retalho físico – apesar da revolução do e-commerce, a grande maioria das compras ainda
acontece fisicamente e, mesmo com evoluções
como as caixas automáticas, ainda tem muito
potencial para explorar em termos de digitalização. Com uma aplicação de computer vision
multicâmara, será possível dentro de alguns
anos que as pesos simplesmente entrem numa
loja, forneçam algum tipo de identificação digital (podendo ou não envolver reconhecimento
facial), recolham os itens pretendidos, e saiam
sabendo que a transação será cobrada automaticamente de forma digital, sem necessidade de
esperar em filas.
E o potencial neste setor não se restringe ao
processamento das transações: a compreensão
global de tudo o que acontece dentro da loja
permitirá uma melhor compreensão do inventário e stock, enquanto se otimiza o espaço.

OS DESAFIOS DA IOT

Apesar da IoT já ter entrado no mainstream,
ainda está num estágio de maturidade onde
acarta entraves à sua adoção pelas as empresas.
Na palestra “How IoT will change the world”,
Aymeric Sarrazin, CEO da Siemens Advanta,
e Peter Körte, CSO/CTO da Siemens, debruçam-se sobre estes desafios.
Aquela que é talvez a maior barreira à adoção
generalizada é a escala: muitas vezes, as empresas vêm a IoT como um projeto isolado,
muitas vezes uma proof-of-concept, que, ao não
ser desenvolvido de forma holística, integrada

Jordan Fisher,
CEO Standard Cognition

Aymeric Sarrazin,
CEO da Siemens Advanta

na estratégia da empresa, tende a não ser escalável nem sustentável a longo prazo.
Por outro lado, a segurança anda necessariamente de mão dada com a IoT; é impensável
instalar centenas ou milhares de endpoints numa
rede empresarial sem uma estratégia robusta
de cibersegurança. Isto é algo de que a maior
parte das empresas tem noção, mas com a
qual raramente sabe lidar – a chave, explica
Aymeric Sarrazin, está no desenvolvimento holistic da solução.
“A cibersegurança é essencial para impulsionar
a IoT, e isto é algo que ainda tem de ser muito
trabalhado. Temos de garantir que, quando
desenvolvemos um projeto de IoT, desenvolvemos a componente de cibersegurança ao
mesmo tempo – não pode ser um add-on”, refere
Sarrazin
Por outro lado, enquanto a segurança no IT
está bastante bem desenvolvida, o OT já é
outra história. Os algoritmos usados para detetar ataques e anomalias em sistemas de IT
não estão equipados para analisar a grande
complexidade e variabilidade de ocorrências
num sistema de OT, fazendo com que um logaritmo não criado especificamente para a aplicação em questão levaria anos a aprender a
detetar ataques com precisão.
Por outro lado, acrescenta Peter Körte, devido
à relativa novidade da tecnologia, as empresas
deparam-se com grandes desafios em termos
de talentos. O planeamento, desenvolvimento,
implementação e manutenção de projetos de IoT
implica a dependência de especialistas, sendo
poucas as empresas que podem ter equipas in-house habilitadas a lidar com estas tecnologias.
Contudo, garante, como com qualquer tecnologia, com a maturidade virá a facilidade de uso.
“A implementação de IoT é sem dúvida extremamente complicada. Contudo, à medida que
se tornar mais mainstream, tornar-se-á também
simples porque as fundações já terão sido construídas, e tornar-se-á comum a construção de
soluções IoT em ambientes de low code ou no-code

Peter Körte,
CSO/CTO da Siemens

onde quase qualquer pessoa pode desenvolver
as soluções que querem”, conclui Peter Körte.

A QUEM PERTENCEM OS NOSSOS
DADOS?

Com a ubiquidade do digital, os dados já não
são uma mera fonte de informação pessoal – são
uma representação de cada pessoa no mundo.
Como tal, a propriedade e uso dos dados pessoais é um tema cada fez mais fulcral, abordado
no Web Summit por Cindy Cohn, advogada
norte americana especializada em ética e legislação digital e diretora executiva da Electronic
Frontier Foundation, na sua intervenção “Who
owns our data?”
A resposta a esta pergunta foi imediatamente
dada por Cohn: não é relevante a quem pertencem os dados, apenas quem os controla. Os
dados pertencem, por definição, às pessoas a
quem dizem respeito. O problema é que, para
o uso de qualquer serviço digital – muitos dos
quais indispensáveis para o dia-a-dia – o utilizador é obrigado a ceder os direitos a estes
dados, muitas vezes sem conhecimento do uso
que lhes vai ser dado ou durante quanto tempo
serão armazenados, ou mesmo que tipo de
dados serão recolhidos.
“Assim, a propriedade dos dados é irrelevante se as pessoas podem, e são obrigadas,
a rescindir do seu controlo”, explica. “Prefiro
pensar no problema em termos de controlo,
e controlar os nossos dados quer dizer que os
podemos pôr para lá do alcance de um simples
clique nos termos e condições. Quer dizer estabelecer circunstâncias nas quais o controlo
sobre os dados não pode ser rescindido de todo,
ou pelo menos não inquestionavelmente com
um único clique”.
Outra forma de abordar o tema, continua, que
é a nível da legislação.Enquanto, na União
Europeia, o RGPD previne, à partida, grande
parte das situações de abuso, o tema torna-se
mais complexo quando se considera a internacionalização da empresas para diferentes legis-

Cindy Cohn, diretora executiva da
Electronic Frontier Foundation

lações, e de que forma é que o conflito entre
diferentes legislações restringe a sua entrada e
movimentação no mercado. O exemplo mais
óbvio é a China, onde, para poderem operar no
país, as empresas têm de concordar em permitir
acesso aos dados por parte do governo. Contudo, mesmo nos Estados Unidos existem regulamentos que entram em conflito direto com
regulamentos mais severos como o RGPD, implicando que todos os dados cedidos a terceiros
como uma operadora de telecomunicações a
plataforma de social media deixam de estar
ao abrigo do direito constitucional à liberdade.
“As empresas precisam de pensar com muito
cuidado onde estão a armazenar os dados, a
que dados têm acesso e se existe forma de limitar os dados com que trabalham de forma
a prevenir violações do direito à privacidade”.
Isto é, no entanto, mais fácil de dizer do que
fazer – há mais de uma década, criou-se toda
uma economia centrada na recolha de dados
para propósito de publicidade direcionada,
e gigantes tecnológicas como a Google e o
Facebook acabam por escrever as regras de
como o mercado funciona.
Contudo, acrescenta Cohn, cada vez mais
surgem pequenas empresas que se procuram
desenvolver numa direção diferente, e a assistem a uma grande adesão de pessoas que
se estão a tentar separar destas grandes plataformas centralizadas.
“É impossível competir com estas grandes empresas – existe sem dúvida uma ‘kill zone’ à sua
volta. A pressão que a EFF está a tentar criar
é para a interoperabilidade, nomeadamente o
que chamamos compatibilidade competitiva”.
O que isto quer dizer é que os utilizadores deverão ter controlo sobre os seus dados gerados
em determinada plataforma, podendo transpor
os mesmos para outra plataforma, mesmo sendo
esta sua concorrente. Isto, por um lado, confere
aos utilizadores maior controlo sobre os seus
dados, mas permite impulsionar a concorrência
justa num mercado dominado por gigantes.
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parceiro

do mês

“Não nos contentamos com
soluções fechadas”
A Beltrão Coelho oferece soluções de impressão e digitalização altamente
personalizadas, com apps desenvolvidas à medida das necessidades e com
software de accounting

A

Beltrão Coelho nasceu em 1948
fundada pelo empresário J. Beltrão Coelho. A empresa iniciou
a sua atividade no mercado português com a representação de
material fotográfico Suíço, nomeadamente o
papel Telko e filtros Omag.
Rapidamente expandiu o seu negócio e em
1970 já representava as fotocopiadoras Nashua,
uma marca japonesa de grande prestígio no
meio tecnológico. Nos anos seguintes, continuou a fornecer tecnologia diversificada para
o mercado português, como microfilmes, calculadoras, computadores, projetores de slide/
vídeo e quadros interativos.
Em 2011, a Beltrão Coelho iniciou a comercialização dos sistemas de escritório Xerox e em
2015 é nomeada Parceira Platinum da Xerox.
Com o crescimento mundial do segmento
dos robots de serviço, a empresa faz uma aposta
firme neste segmento tecnológico, trazendo
para o mercado português o robot de serviço
Sanbot e mais recentemente, o robot Cruzr.
2019 foi um ano de consolidação, onde a empresa registou um máximo histórico, perfazendo um total de cerca de nove milhões de
euros.

POSICIONAMENTO

A Beltrão Coelho posiciona-se no mercado
português como um dos principais e mais reconhecidos prestadores de serviço na área das
soluções de impressão e digitalização.
“Não nos contentamos com soluções fechadas.
Fazemos questão de desenhar soluções à medida das necessidades dos nossos clientes e, por
isso, apostamos em ter nos nossos quadros uma
equipa de desenvolvimento de apps e softwares
de raiz, para integrar com outros softwares e ir
ao encontro da forma de trabalhar dos nossos
clientes”, afirma Ana Cantinho, Diretora Geral
da Beltrão Coelho.
“Acreditamos que não são as organizações
que se devem adaptar aos softwares, mas que
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fez com que, há cerca de três anos, criassem
um departamento de robótica, incluindo uma
equipa de programadores. “Como precursores
de uma nova área, temos consciência de que
teremos um longo caminho a percorrer, mas
que será de grande expansão mundial, com a
comercialização e programação de robots de
serviços”, acredita.
Neste momento, a Beltrão Coelho conta com
77 colaboradores, todos em território nacional.

COM QUEM TRABALHAM?

Na área da impressão, o seu principal Parceiro
é a Xerox de quem é Parceiro Platinum, com
uma estrutura de suporte própria composta por
cerca de 30 pessoas, com mais de 20 técnicos
certificados e uma equipa de desenvolvimento,
o que torna a Beltrão Coelho num Parceiro internacional PAB (Personalized Application Builder)
da Xerox.
“Há vários anos que atingimos o patamar de
Parceiro com maior volume de faturação. É
uma Parceria muito forte, com um elevado
grau de confiança, onde a palavra vale mais do
que um contrato. Funcionamos como uma só
equipa e esse é o segredo do sucesso”, garante.
Na área da digitalização, trabalham com a
SMA. Já na robótica, pela especificidade do
mercado, garantem estar sempre atentos a
novas oportunidades e trabalham principalmente com a Qihan, a Ubtech e, mais recentemente, com a Techmetics.

O FUTURO

os softwares deverão ter a capacidade de se
adaptar à realidade das organizações. Ora, isso
só é possível com equipas de desenvolvimento
próprias, o que nos permite continuar na dianteira deste negócio. Temos, neste momento,
mais de mil clientes com contrato ativo, sendo
a Beltrão Coelho um dos principais Parceiros
do Estado neste mercado”.
Para além da área de printing, a Beltrão Coelho
comercializa também equipamentos planetários da SMA e presta serviços especializados
na área da digitalização de grandes formatos e
de arquivo histórico.
Esta constante busca da vanguarda da tecnologia, que faz parte do ADN da empresa,

A Beltrão Coelho conta já com uma extensão
muito significativa em todo o território nacional, incluindo ilhas. Tem na sua carteira de
clientes uma grande diversidade geográfica e,
por isso, garante a cobertura total do território.
Já na sequência das preocupações de saúde pública relacionadas com a COVID-19, a Beltrão
Coelho procurou apoiar as empresas neste novo
contexto económico, comercializando uma câmara termográfica para a medição da temperatura de colaboradores e clientes, efetuando
também a deteção do uso de máscara.

RESUMO
• A Beltrão Coelho é um prestador de serviços na área de soluções
personalizadas de impressão e digitalização;
• Foi nomeada Parceira Platinum da Xerox em 2015;
• Mais recentemente, criou um departamento de robótica trazendo
para o mercado português o robot de serviço Sanbot e o robot Cruzr.

case study

Pontual cria roadmap de transformação
digital para apoiar escritório de
contabilidade
A LXgest procurou a Pontual com o objetivo de delinear um projeto de
transformação digital. As soluções ERP Primavera e Accounting Automation
permitiram a facilidade de acesso e integração automática da informação

A

Lxgest, enquanto escritório de
contabilidade inserido num mercado muito dinâmico e competitivo, tem o desafio constante
de inovar, de forma a encontrar
pequenas vantagens comparativas que fazem a
diferença na hora da decisão por um provedor
de serviços desta área.
Nesse sentido, procuraram a Pontual para desenvolver um projeto de transformação digital,
visando objetivos estratégicos como: mais valor
para o cliente, otimização de recursos e ainda
o facto de se tornar num player de referência no
setor.
Para Nuno Monteiro, CEO da LXgest, os
grandes desafios passaram por “eliminar barreiras físicas com os clientes, enquanto rentabilizavamos os nossos recursos. Assim, focamos o
nosso tempo na resposta e criação de soluções
para os clientes que precisam de um maior e
mais próximo apoio na gestão da empresa, rentabilizando o tempo que investíamos em tarefas
repetitivas”.

A SOLUÇÃO

Foi desenhado um roadmap de transformação,
com implementação faseada e numa perspetiva
de evolução continua, que promovesse a criação
de valor para todos os stakeholders, mas que simultaneamente conseguisse minimizar o impacto
que os projetos big-bang têm nas organizações,
principalmente no setor de atividade dos escritórios de contabilidade, onde qualquer tipo de
paragem na operação provoca sérios danos.
“A resposta aos desafios lançados foi conseguida
através da utilização de licenciamento Primavera
em regime de subscrição anual, assente nos data
centers da Pontual. Esta abordagem, permitiu
racionalizar o investimento em licenciamento,
passando para uma filosofia de pay per use, que
permite escalar a infraestrutura à medida da

mutação do negócio da LXgest”, explica Hugo
Ferreira, Diretor Executivo da Primavera, Pontual.
A adoção deste tipo de tecnologia, permitiu
ainda que o ERP ficasse acessível a partir de
qualquer lugar e a qualquer hora, sem a necessidade de estar fisicamente nas instalações da
LXgest. Simultaneamente, permitiu que esta
infraestrutura ficasse acessível aos clientes da
LXgest, passando esta a disponibilizar este serviço, oferecendo aos clientes a possibilidade de
utilizar a infraestrutura para utilização própria,
dispensando assim a aquisição de um ERP.

“Esta estratégia revelou-se win-win, pois se, por
um lado, os clientes deixam de ter a necessidade
de investir em ERP, a LXgest passa a assegurar
que a informação registada no seu sistema, facilita e agiliza o reporte contabilístico subsequente”, acrescenta.
Paralelamente foram também implementados alguns aceleradores de negócio, como o
Primavera Accounting Automation, que permite a integração com os portais da Autoridade
Tributária para integração dos documentos fiscais dos clientes.
Encontra-se ainda em curso a análise de soluções para o último projeto do roadmap – o
Escritório Digital – que prevê a eliminação
total da necessidade de papel, agilizando as

integrações dos documentos no sistema com
recurso a tecnologias de OCR (Optical Character
Recognition), contribuindo também para a otimização de recursos.

OS RESULTADOS

“A interoperabilidade entre soluções informáticas para o setor da contabilidade, tais
como o ERP Primavera e o Accounting Automation permitem uma facilidade de acesso
e integração automática de informação. O
que se traduz num aumento da qualidade da
informação produzida bem como, deveria ser
natural em todas as aplicações, na tradução
de uma imagem verdadeira e apropriada da
informação contabilística da empresa. Em
suma, a utilização de soluções Primavera para
o setor da contabilidade libertam o contabilista para as operações de criação de valor com
foco no cliente”, garante Pedro Montez, Tax
Technology Manager da Primavera.
O CEO da LXgest garante ainda que houve
uma poupança muito significativa na ordem
dos 20% em tarefas rotineiras.
“Com os novos aceleradores desenvolvidos,
nomeadamente no envio automático de informação, passamos a ter um conjunto de tarefas
que eram realizadas por um operador que
passaram a ser feitas automaticamente. Isso
melhorou não só o fluxo de trabalho, como o
acesso à informação por parte do cliente e da
LXgest (quando o cliente usa o nosso ERP)”.
E apesar de ainda existir um caminho a percorrer na área da eliminação do papel e principalmente no acesso à informação, o trabalho
feito até aqui, “tem tornado os fluxos de trabalho mais cleans”, garante.
RESUMO
• A Pontual desenhou um roadmap de transformação digital para
a LXgest;
• Com o objetivo de rentabilizar os recursos da LXgest, foram
escolhidas soluções como o ERP Primavera e alguns aceleradores
de negócio;
• A LXgest registou uma poupança muito significativa na ordem
dos 20% em tarefas rotineiras.
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what’s new

TP-LINK DECO P9

A

característica distintiva deste sistema de rede de mesh
802.11ac face a outras ofertas no mercado é a combinação
de um sistema híbrido e automático entre repetidores Wi-Fi
e Powerline integrado. Esta combinação é particularmente
útil em espaços de vários pisos onde pode existir dificuldade
da repetição do sinal.
Na interface de administração, que é uma app para smartphones, não
existe forma de ligar ou desligar o Powerline. Esta configuração ocorre

quando se juntam os restantes P9 ao inicial; se estiverem no alcance do
Wi-Fi, o Powerline não é ativado.
O Powerline tem uma velocidade anunciada do standard HomePlug AV2
de 1.000Mbits/s, mas, na prática, isso é muito dependente da tipologia
da instalação elétrica no espaço, sendo que esta velocidade é sempre
considerada para condições ideais, não as reais.
A configuração do Deco P9 a partir da app é bastante intuitiva, tanto nas
definições de router, como na adição de outros dispositivos Deco P9 ou
de outras séries Deco TP-Link, nesse caso sem o Powerline.
As opções administrativas incluem ligar e desligar a rede de convidados,
colocar clientes específicos na lista negra, reservar endereços IP, configurar o encaminhamento de portas e escolher dispositivos de alta prioridade face a banda disponível. O dispositivo pode ser integrado numa
rede como repetidor de um router existente.
A TP-Link fez um bom trabalho com a sua app; com um configurador
tipo Wizard, criar a rede e juntar outros dispositivos está ao alcance de
um utilizador doméstico. A alterações das configurações iniciais é sempre
possível em menus mais avançados.
O Deco P9 está disponível em embalagens com duas ou três unidades,
absolutamente iguais entre si e com duas portas de Ethernet cada.
Há uma clara preocupação estética em toda a linha Deco da TP-Link.
Com duas antenas verticais incorporadas, estes cilindros brancos
radiam o RF de forma otimizada e integram bem uma decoração
doméstica.

CAT S62 Pro é o smartphone
preparado para todas as batalhas

O

s smartphones são uma necessidade
para a larga maioria das pessoas. Seja
para trabalhar ou para lazer, os smartphones são, também, uma maneira de
ficar a par das novidades e de comunicar com outras pessoas.
O mercado de smartphones tem evoluído bastante nos últimos anos. O 5G e os ecrãs dobráveis são apenas algumas das novidades, mas
ainda são poucos os fabricantes que contam
com estas tecnologias nos seus dispositivos.
Entrada de gama, gama alta, gaming ou empresarial são apenas alguns dos segmentos que
existem atualmente. A CAT, por outro lado,
aposta em smartphones duradouros capazes
de resistir a quase tudo, seja água ou quedas,
por exemplo.
O S62 Pro é o dispositivo mais recente da CAT
no segmento de smartphones robustos e duráveis. Este smartphone conta com um ecrã de
5,7 polegadas com qualidade FHD+ e protegido por Corning Gorilla Glass 6. A bateria
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tem 4.000 mAh e o processador Qualcomm de
oito núcleos e velocidade de 2.0GHz garante
que o dispositivo consegue trabalhar perto de
um dia de trabalho sem necessitar de carga.
Entre as várias novidades deste dispositivo, há
uma que se destaca: a câmara termal embutida,
feita em Parceria com a FLIR. O Cat S62 Pro
apresenta vários melhoramentos exclusivos que
fornecem ainda mais detalhes térmicos para
ajudar a localizar e diagnosticar a humidade,
a corrente de ar, ruturas de água, pontos de
acessos, curto-circuitos, bloqueios ou a temperatura elevada.
O dispositivo é alimentado pelo FLIR lepton
de mais alta resolução disponível atualmente,
o sensor FLIR Lepton 3.5 de nível profissional,
que traz um aumento de quatro vezes no número de pixéis térmicos. Combinado com a
tecnologia VividIR da FLIR, o Cat S62 Pro
oferece qualidade de imagem aprimorada,
imagem mais nítida e resolução térmica mais
alta.

As imagens térmicas podem ser combinadas
com a imagem visual da câmara Sony dual
pixel de 12 MP do S62 Pro ou usadas com a
tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
de intensidade variável da FLIR que sobrepõe
detalhes lineares da cena na imagem térmica,
fornecendo maior contexto que ajudam a entender as imagens térmicas.

wn
ThinkVision T34w da Lenovo é
indicado para quem precisa de um
monitor de grandes dimensões

O

s monitores são cada vez mais importantes. Muitos utilizadores gostam de
utilizar um monitor complementar ao
seu portátil e outros precisam mesmo
de um monitor de grandes dimensões
para conseguir trabalhar de forma mais confortável.
A Lenovo não é conhecida pelos seus monitores, mas isso não significa que tenham menos
qualidade do que os seus concorrentes mais
conhecidos. O ThinkVision T34w é exemplo
disso mesmo.
O monitor de 34 polegadas tem uma largura
suplementar, uma resolução impressionante,
formato 21:9 e uma curvatura de 1500R. A

melhoria da ergonomia do suporte e o design
compacto são aquilo que é necessário para trabalhar com todo o conforto e produtividade.
O painel panorâmico permite ter mais aplicações abertas e uma execução mais eficiente
de tarefas em multitasking. A curvatura 1500R
segue a curvatura natural do campo de visão
do olho humano para melhorar o conforto
ocular, diminuir a desfocagem nas margens e
aumentar a perceção de tamanho das imagens,
reduzindo assim o desconforto para ajudar a
aumentar a produtividade.
O ThinkVision T34w é ergonómico, compacto
e fácil de utilizar. O utilizador pode ajustar a
altura do ecrã ao seu gosto com a maior capacidade de elevação e um design mais estável.
A base mais pequena foi concebida para per-

mitir empurrar o monitor para uma posição
mais próxima da parede que se encontra atrás
no seu local de trabalho, maximizando assim
o espaço de secretária. O suporte de telefone
incorporado e o sistema de gestão de cabos flexível permitem organizar ainda mais o espaço,
enquanto a prática pega de transporte facilita
a sua deslocação.
O ecrã WQHD assegura imagens nítidas e
cristalinas com uma luminosidade de 350 nit
que entregam uma experiência envolvente e,
simultaneamente, uma experiência produtiva.
Além disso, o ecrã praticamente sem margens
em três lados permite minimizar os intervalos
quando utiliza vários monitores juntos para
proporcionar uma experiência visual mais
unificada.

liderança

Importância das Competências Digitais para
a Recuperação do Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho tem sido, tipicamente e de forma
gradual, influenciado pelo crescimento da era digital

A

pandemia Covid-19
veio acelerar e tornar
mais percetível a
importância do domínio sobre diversas
competências digitais. Se é verdade
que Portugal estava a adaptar-se de
forma gradual à digitalização, a pandemia veio revelar que, em muitos
casos, faltavam competências digitais em alguns profissionais.
Num mercado de trabalho cada
vez mais competitivo, estas competências digitais tornaram-se
num elemento crucial para a seleção dos candidatos. Assim, prevê-se não só que cada vez mais
oportunidades de emprego sejam
relacionadas com as novas tecnologias, como, a nível transversal a
todos os setores, as competências
digitais passam de um plus para
um must. Desde logo, a existência
e utilização de ferramentas digitais não apenas facilitam qualquer
tipo de trabalho, mas tornam-se
uma exigência funcional para o
exercício das funções em causa.
Pode apontar-se o setor da restauração como um dos variados
exemplos, onde os profissionais
tiveram de se adaptar com a chegada de novos PDAs, das plataformas de pagamentos móveis e
dos menus digitais.
Os profissionais necessitam de ter
uma atitude de aprendizagem contínua
no mundo digital: assim, e independentemente da sua execução
de forma autónoma ou através de
formação específica, este mindset,
de awareness digital constante, é
fundamental para que consiga,
com os menores custos de contexto
possíveis, desenvolver outras capa-
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cidades digitais. A pandemia acelerou muito esta tendência e neste
momento estas competências digitais são já, em alguns casos em que
tipicamente tal não acontecia, um
fator eliminatório para a inserção
no mercado de trabalho.
Neste contexto, os profissionais
devem ter algum domínio sobre
matérias como dispositivos eletrónicos, redes, segurança, sistemas de
comunicação ou análise de dados.
A recuperação do mercado de trabalho está, e vai, beneficiar muito
com o surgimento de novas profissões que juntamente com a revolução tecnológica começam a surgir.
É muito importante ter, por conseguinte, as competências digitais
necessárias para ser elegível para
uma destas funções.
As competências digitais mais procuradas são:
A Cibersegurança, na medida
em que as ameaças virtuais continuam a aumentar a um ritmo
muito elevado, os programas de
segurança vêm desenvolver novas
defesas; simultaneamente, os profissionais de cibersegurança identificam novas ameaças e novas
formas de combatê-las.
Ainda que grande parte das estratégias anti invasão sejam by design, a literacia e a compreensão
das ameaças tem-se revelado cada
vez mais a chave para uma organização segura, na medida em que
são os comportamentos individuais
que, conjugados, asseguram uma
organização sólida e protegida.
O Marketing, na medida em
que quer a venda quer a gestão
de conteúdo exigem competências digitais, que se tornam cada

vez mais valiosas com a ascensão,
que não parece ter retrocesso, das
vendas online.
As Redes Sociais, um dos vértices mais importantes na atual
gestão estratégica de marketing.
Estas proporcionam às marcas
uma visibilidade diária, direcionada especificamente ao seu público alvo, bem como a criação de
uma base de clientes fiel e que se
revê na cultura e mensagem que
estas querem passar ao mercado.
A Edição Digital de Imagem
e Vídeo, como auxiliar dos dois
pontos anteriormente referidos,
relevantíssima para conseguir um
bom engagement dos potenciais
clientes, transmitir o produto e potenciar a venda. As competências
de edição de imagem e vídeos tornam-se, assim, muito valorizadas
num mercado digital.
A Tecnologia Cloud veio transformar as nossas vidas, tanto a
nível pessoal como profissional.
O acesso a serviços na Cloud tem
inúmeras vantagens, desde possibilitar um trabalho mais flexível,
à melhoria da disponibilidade das
aplicações, sendo também visível
o aumento do armazenamento e
a capacidade de analisar grandes
quantidades de dados só com alguns cliques. A cloud, ao simplificar e aperfeiçoar os processos,
alterou a forma de trabalho das
pessoas, sendo outro dos elementos
cujo domínio é, mais do que valorizado, essencial.
O E-Commerce é uma realidade no mundo dos negócios e
uma oferta privilegiada para os
consumidores digitais. A pandemia veio revolucionar este
meio, catapultando o volume das
compras online para valores largamente superiores a todos os an-

teriormente vistos. Na verdade, a
venda online deixou de ser vista
como aposta estratégica de alargamento do mercado para as empresas já estabelecidas, bem como
uma oportunidade de negócio
para as pequenas e médias empresas, para corresponder, atualmente, a uma prática bem consolidada, indispensável e que veio
para ficar.
A Experiência - o domínio de
determinadas aplicações ou ferramentas, como CRM ou ERP,
são, aquando da procura de um
emprego, fatores distintivos e que
podem trazer muito valor acrescentado à candidatura, tornando-a aliciante por parte da entidade empregadora.
A tendência de digitalização gradual transformou-se, em grande
parte fruto da pandemia Covid19, numa digitalização forçada e
imediata. Muitas das competências
que as organizações viam como um
acréscimo, bem-vindo no quadro
de uma estratégia crescente de digitalização, tornaram-se competências essenciais para as mesmas.
Esta realidade não diminui a dinâmica do mercado de trabalho, pelo
contrário: existem diversas carências competenciais em muitas das
organizações que viram, elas próprias, aquilo que era um caminho
gradual - passar a um caminho
obrigatório. A reinvenção das organizações passa pela reinvenção dos
postos de trabalho e por colocar as
competências digitais ao serviço da
atualização dos modelos de funcionamento e, inclusivamente, dos
modelos de negócio.
por Tatiana Leitão da Silva,
Managing Consultant
e por Daniela Azevedo, Consultant
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A Automatização ao
Serviço do Marketing

por Sérgio Azevedo, Managing
Director da Streamroad Consulting

C

ada vez se fala
mais de Marketing
Automation, mas
a verdade é que
muitos marketeers
e gestores não só ainda não entendem o conceito, como não
fazem ideia do seu verdadeiro potencial.
Há também muitas conceções
erradas a respeito do Marketing
Automation, que é importante
esclarecer já. Muitos pensam que
qualquer ação realizada automaticamente é, só por si, uma materialização deste conceito, o que não
é verdade. Essas são ações simples
que estão muito abaixo do que considero ser uma verdadeira e eficaz
automatização do marketing.
Numa definição simplificada, este
conceito pode ser definido como a
utilização de um software ou plataforma concebida para otimizar
a comunicação com uma determinada audiência, tendo como ponto
de partida a interação com a sua
empresa.
Alguns exemplos de atuação
destas ferramentas são o agenda-

mento de posts nas redes sociais,
a automatização de e-mail marketing e avaliação dos resultados de
campanhas, entre muitos outros.
Tudo isto significa entender e agir
de forma personalizada e escalável
com as pessoas que interagem com
a sua empresa nos diferentes canais de comunicação.
Permite, ainda, entender exatamente o interesse da Lead e o
seu estágio de compra, dando-lhe
acesso a todas as informações de
que precisa em determinado momento e de uma forma imediata.
Ou seja, tem uma série de benefícios, desde garantir ações mais
qualificadas para captar leads até
vender e fidelizar mais.

CONHECER E RETER A SUA
AUDIÊNCIA

Já vimos que o Marketing Automation utiliza a tecnologia ao serviço
da automatização dos processos e
das ações de marketing, com a finalidade de torná-los muito mais
rápidos e eficientes, assim como
também diminuir o desperdício de
tempo em tarefas menos críticas.
Mas o papel da automatização
do marketing vai para além
disso, atuando também no relacionamento da empresa com o
cliente, do primeiro contacto ao
pós-venda, com a finalidade de o
incentivar a comprar novamente ou seja, a fidelizá-lo.
Com o Marketing Automation
pode criar a sua base de contactos
com clientes realmente interes-
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Já ouviu falar de Marketing Automation mas não sabe
exatamente do que se trata? Não se preocupe que não está
sozinho. Mas saiba que pode ser um aliado importante para
a sua estratégia de marketing

sados nos produtos ou serviços da
sua empresa.
Através das ferramentas de automatização disponíveis, consegue
não só identificar as necessidades
do seu mercado, como também
acompanhar e tomar as melhores
decisões sobre as estratégias a
serem seguidas. Desta forma, tem
a oportunidade de promover uma
melhoria significativa no relacionamento com os seus potenciais
clientes e, com isso, alavancar automaticamente as suas vendas.
Se tiver um site, por exemplo, é
importante ter formas de fazer
com que os visitantes lhe possam
fornecer os dados necessários para
manter contacto com eles noutros
canais. E os formulários de registo
são uma das formas mais eficazes
de o fazer.
Depois de captar novos contactos,
pode começar a comunicar com
essa audiência para manter o engagement e, consequentemente,
potenciar a disposição para fazer
negócio.
Com o Marketing Automation
pode, então, unificar os dados obtidos em ações nos diferentes ca-

nais mais adequados ao seu mercado, sejam estes redes sociais, no
seu site, no seu espaço de e-commerce ou em quaisquer outros.

EM RESUMO

Como pode ver, o Marketing
Automation é uma maneira de
elaborar e executar ações de
marketing digital com maior eficácia, o que pode proporcionar
vantagens como o aumento das
vendas, a fidelização de clientes e
a redução dos custos de aquisição
de clientes.
Existem várias plataformas disponíveis no mercado, pelo que
deve avaliar que ferramenta pode
trazer o melhor custo-benefício
para a sua atividade, adaptando-se
às necessidades do seu negócio.
Implementar uma estratégia de
automatização de marketing pode,
por tudo isto, ser um diferencial
competitivo para o seu negócio,
quer o faça in-house, quer recorra
a um parceiro especializado na
matéria, mais familiarizado com
os processos e com melhores condições de lhe garantir o retorno
pretendido.
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A automação é a única resposta para a gestão
da cloud

por Pedro Gordo,
Supply Chain Business Manager na
Generix Group

M

ais vendas online, maior
necessidade de tracking
em tempo real de toda a
cadeia de valor. Na era
pós-Covid, a visibilidade
logística cria valor para as empresas, aproxima
os consumidores e é um verdadeiro fator de
diferenciação num mercado global extremamente incerto.
À medida que 2020 se aproxima do seu fim, é
tempo de refletir e preparar estratégias para
velejar numa economia que, em poucos meses,
abanou e se reinventou. Além de adaptar procedimentos à pandemia, com todas as exigências
de segurança e distanciamento, as empresas têm
agora de se adaptar e criar valor num contexto
que se alterou vertiginosamente, a nível global:
da digitalização de processos a novos hábitos de
compra; de novas exigências dos consumidores
à inevitabilidade do real-time.
Da loja física para as compras online, o e-Commerce ganhou um ímpeto sem precedentes
na resposta à pandemia de Covid-19. Numa
primeira fase, como alternativa ao confinamento e ao fecho das lojas físicas do comércio
não essencial. Depois disso, como um novo
hábito de compra, complementar à compra em
loja, com maior comodidade e segurança nesta
era em que aprendemos a conviver com a pandemia. Os números que vão sendo adiantados
traduzem a velocidade desta adaptação digital:
a DPD refere um crescimento de vendas on-
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line de mais de 50% em relação ao período
homólogo, enquanto a ACEPI – Associação da
Economia Digital prevê mais 14,6 mil milhões
de euros no valor do eCommerce em 2020, na
comparação com 2019.
Perante a multiplicação dos pedidos online,
cabe às empresas dar uma resposta eficaz ao
longo de toda a cadeia de valor, gerindo a
pressão acrescida nos stocks, logística e canais
de distribuição. O last mile – última etapa da entrega, entre o centro de distribuição e o destino
final – ganhou uma importância crucial nesta
economia reinventada. E se, no início da pandemia, o mercado teve margem para acertar o
passo e corrigir desníveis entre procura e oferta,
hoje impõe-se rapidez total, com resposta fiável
e antecipação a todo o instante. Os consumidores assim o exigem.
Os consumidores e as suas expetativas são, precisamente, a força motriz de uma transformação
acelerada, transversal a todos os setores de atividade. À medida que migra da experiência
de compra física para um modelo blended entre
online e offline, a experiência do consumidor
pós-Covid exige elevados níveis de serviço: e
todos os pontos de contacto contam, ao longo
de toda a cadeia de valor.
Que exigências são estas? Numa época marcada
pela incerteza, é necessário contrapor com fiabilidade, rapidez e rastreabilidade dos processos
de compra, de forma a dar mais segurança aos
consumidores, criar valor e alcançar uma diferenciação no mercado. Para tal, as cadeias de
valor têm de ganhar maior resiliência e, sobretudo, maior visibilidade (ou tracking) end-to-end. Só
assim é possível aos consumidores acompanhar,
em tempo real, o estado da encomenda do quilómetro 0 até ao destino. Mas também só assim as
empresas podem ganhar controlo total e garantir
completa fluidez no transporte de mercadorias –
aspetos essenciais para prosperar na nova era em
que estamos a viver.

TRACKING AO MERCADO NACIONAL:
POTENCIAL PARA FECHAR O CICLO

A necessidade de garantir uma visibilidade
end-to-end da cadeia de valor não vem de agora,

como se sabe, sendo vista como o principal
fator para uma cadeia de valor bem-sucedida.
Mas o contexto atual vem tornar mais premente a necessidade de evoluir operações e
acelerar a transformação digital do mercado
logístico.
Enquanto especialistas em soluções para a
Supply Chain, sabemos que esta necessidade de
visibilidade total é prioritária para as empresas.
Um recente estudo da Generix Group mostra,
precisamente, o potencial da visibilidade no
mercado nacional. Em Portugal, 64% das
empresas estimam chegar a uma visibilidade
entre 75% e 100% da cadeia de valor nos próximos três anos. Atualmente, apenas 18% das
empresas conseguem ter estes níveis de tracking
implementados.
O caminho será mais desafiante para muitas
empresas onde a visibilidade ainda está longe
de ser uma realidade nas operações diárias:
mais de metade das empresas B2C portuguesas
(64%) não oferecem um serviço de acompanhamento de entregas e devoluções de encomendas. Mas esta é uma aposta essencial para
oferecer satisfação completa do cliente, competitividade, diferenciação e otimização dos
processos.
Encaremos então este contexto desafiante
precipitado pela Covid-19 como alavanca
para fazer mais e melhor; para alargar a visibilidade e rastreabilidade a toda a cadeia
de valor; e para dar a resposta veloz que o
mercado precisa (nesta viragem abrupta para
a adoção a larga escala do eCommerce). Este
é o momento certo para concretizar e completar o ciclo, numa conjuntura crítica de mutação veloz, à escala global. Mais do que um
must-have apenas do setor logístico, esta é uma
evolução adaptativa necessária em qualquer
cadeia de valor B2B e B2C. É a diferença
entre antecipar operações com a velocidade
que o mercado exige ou simplesmente reagir
reativamente, sem rigor, nem automatismos.
É um tudo ou nada, crucial no momento
que atravessamos e para os tempos que se
seguirão. Perante grandes mudanças, é ter a
certeza do caminho.
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O

2020 um ano extraordinário!

ano que está prestes a terminar foi
como uma má viagem de montanha russa com sete mil milhões
de passageiros agarrados aos
bancos.
Esta foi, para as atuais gerações, a maior disrupção
nas suas vidas em tempos de paz e, no ocidente,
o maior impacto ainda está por vir, tanto do lado
sanitário como do lado económico.
Para as atuais gerações de portugueses o país já
viveu demasiadas disrupções traumáticas para uma
vida: uma revolução libertadora que quase acabava numa ditadura de extrema esquerda, uma depressão económica profundíssima no início dos 80, a
pré-falência do Estado nesta década e agora uma
pandemia que arrasou as indústrias que mais mão
de obra empregam no país - o turismo e restauração.
Cada evento deixa marcas económicas e sociais que
repercutem nas décadas seguintes. Nenhum país
do ocidente europeu teve meio século de história tão atribulada como nós.

Mas desta vez a causa é totalmente exógena e alguns
de vós podem ser parte da solução.
No mundo pós pandémico que vamos progressivamente viver conhecerá grandes alterações no ambiente de negócios face a 2019.
O IDC IT Industry 2021 Predictions (na próxima
IT Insight), sistematiza este paradigma e designa-o
de “resiliência digital”. Prevê que as empresas com
foco digital nos seus negócios terão uma capacidade
de adaptação 50% superior às que apenas tentarem
restaurar as condições pré-pandêmicas.
Para que este foco numa economia mais digital
seja uma realidade na nossa economia, é seguramente necessário um shift no mindset empresarial,
mas também são necessários os parceiros tecnológicos que não só implementem as decisões, mas que
também tenham acesso ao nível de influenciar a decisão empresarial para um novo paradigma digital.
Bom ano de 2021 , bons negócios. por Jorge Bento
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A

Aceleração digital

promessa era de que a evolução da
tecnologia tornaria tudo mais simples, ao possibilitar a automatização,
deixando a todos nós, humanos, mais
tempo livre para tarefas lúdicas. Era
a promessa, mas não é a realidade. Os sistemas de
informação complexificaram-se. O ritmo de atualização obriga a um reposicionamento constante das
competências e à dificuldade em encontrar recursos
adequados a toda esta panóplia de serviços. No recente Predicts 2021, a Gartner identificou alguns
dos desafios que se colocarão aos CIO em 2021:
1) A grave escassez de talentos em algumas disciplinas tecnológicas, principalmente a IA e a análise
de dados, e as suas competências derivadas (pensamento lógico, analítico e matemático).
2) A reprioritização de algumas competências de
liderança necessárias para o avanço da agenda de
transformação, devido ao impacto da pandemia.
3) A crescente emergência de locais onde os seres

humanos interagem com a IA e a robótica para
realizar trabalho.
Uma das propostas mais interessantes avançadas
nesta análise é a de que os departamentos de IT
de diversas organizações tenderão a adotar práticas de partilha de talento entre si. A ideia é que
funcionários de uma companhia possam colaborar
com outra em determinados projetos mantendo,
contudo, o vínculo à companhia mãe. A premissa
é curiosa e devemos avaliá-la com cuidado, antes
de a tomarmos como irrealista. Este ano atípico, a
Hilton partilhou colaboradores com a Amazon, por
exemplo. É, talvez, mais viável, num contexto de teletrabalho – e certamente, entre empresas de setores
diferentes e não concorrenciais. Talvez a aceleração
digital, que é toda ela baseada no conceito de partilha, precisa que se repensem as próprias organizações, para que sejam elas também baseadas, para o
próximo – e necessário -- passo.
por Henrique Carreiro
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BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DE UM MODELO DE IMPRESSÃO BASEADO EM DADOS

02

De acordo com a Unidade de Inteligência do The
Economist, 83% das empresas utilizam dados para
tornar os produtos ou serviços existentes mais rentáveis. As aplicações de análise baseadas em dados estão
a começar a ser adotadas como uma parte fundamental
das soluções de impressão, ajudando as organizações a
priorizar recursos, economizar dinheiro, reduzir a carga

de trabalho de IT e maximizar a segurança. A aplicação
de análise baseada em dados de impressão pode reduzir
o tempo que as equipas de IT gastam a gerir e manter
dispositivos, transferindo a responsabilidade para os prestadores de serviços de impressão geridos, que podem
monitorizar os dispositivos para prever falhas e entender
os seus padrões de utilização.

SAGE REFORÇA APOSTA NA DIGITALIZAÇÃO

03

A Sage continua a demonstrar o seu compromisso de
apoiar as PME portuguesas nos seus processos de digitalização, considerando que este é um fator crítico para a
recuperação da crise. Assim, a empresa dá início ao novo
ano fiscal de 2021 com uma grande aposta no digital e
na transição para a Cloud, tendo já apresentado duas
novidades a nível de produto, os add-ons Arquivo Digital

Cloud e Conector e-Commerce Sage, que acompanham
as circunstâncias trazidas pela pandemia e vêm facilitar
amplamente o trabalho remoto e digital. Os contabilistas,
segmento que representa uma grande parte do Ecossistema de clientes da Sage, têm visto a sua relação Contabilista-Cliente impactada pelos novos modelos de trabalho à
distância, neste contexto particular da pandemia.

AWS ANUNCIA PARCEIROS DO ANO EM PORTUGAL

04

A Amazon Web Services (AWS) anunciou os vencedores
do 2020 Portugal APN Partner Award, reconhecendo os
líderes do país que desempenham um papel fundamental
ao ajudar os clientes a impulsionar a inovação e a construir soluções na AWS Cloud.
Os APN Partner Awards – que se inserem dentro do
âmbito do AWS Partner Network (APN) - reconhecem
uma vasta gama de Parceiros criados na cloud, e os

tradicionais Parceiros AWS, cujos modelos de negócio
abraçaram a especialização e colaboração ao longo do
último ano.
A NOS venceu o galardão de Rising Start e a Magic
Beans de Consulting Partner. A OutSystems, por sua vez,
recebeu dois prémios, o de Technology Partner e Social
Impact. Já a Deloitte Portugal recebeu a distinção de
Data & Analytics Partner.

REDES PRIVADAS VÃO EXPANDIR-SE RAPIDAMENTE DURANTE A PRÓXIMA DÉCADA

05

Os diferentes avanços são a necessidade de dar vida
a um novo e evoluído ecossistema de redes de dados
privados que permite que as organizações operem fora
das dificuldades e problemas que surgem na Internet
pública.
Como explicam os analistas da ABI Research num dos
seus mais recentes relatórios, a importância das redes
privadas para o setor empresarial continua a aumentar,

e está a alimentar o progresso e a maturação de tecnologias como o 5G, encontrando áreas de aplicação de
grande sucesso potencial, especialmente nas indústrias
pesadas. Assim, as suas estimativas apontam para que,
até 2030, as receitas da rede privada, só na produção
e produção de energia (mineração, petróleo, gás e logística) possam atingir cerca de 32,38 mil milhões de
euros.

COMPUTAÇÃO EM NUVEM ESTÁ A TORNAR-SE NO “NOVO NORMAL”
A computação em cloud será responsável por uma parte
ainda maior dos gastos tecnológicos empresariais nos próximos anos. Os gastos com serviços públicos em cloud
deverão crescer 18,4% no próximo ano, para um total
de 304,9 mil milhões de euros. A proporção do total de
gastos de IT da empresa em computação na cloud também
deverá crescer rapidamente, de 9,1% em 2020 para 14,2%
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em 2024. Parte deste aumento das despesas tem sido impulsionado pela experiência das empresas durante a pandemia
do coronavírus. Com a maioria dos locais de trabalho
fechados, muitas organizações perceberam que a aposta
na utilização de serviços baseados na cloud era a única
forma de manter os trabalhadores produtivos enquanto
trabalhavam a partir de casa.
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