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AMBIENTES ORACLE

Cloud Server para ORACLE é a solução que a ONI oferece às 
empresas que queiram ou necessitam implantar a sua infraestru-
tura cloud num ambiente ORACLE.

Com Cloud Server para ORACLE, colocamos à disposição dos 
nossos clientes um amplo conjunto de recursos sobre os quais 
possam implementar o seu servidor virtual e respetivas  apli-
cações de Oracle (TM).

O nosso Cloud Server para ORACLE está especialmente orienta-
do para acelerar a implantação de plataformas de bases de da-
dos, e middleware, proporcionando um novo nivel de redundân-
cia e disponibilidade que não pode ser possível de alcançar com 
servidores físicos. Máxima eficiência e rendimento optimizado.

“Simples e eficiente, sem a necessidade 
de escrever uma só linha de código. 
Do painel de controle Web no seu 
computador ou Smartphone.”

• Porque ainda não pode definir a capacidade que a sua base de dados necessita.

• Porque está à procura de uma solução de pagamento pay-as-you-go sem compromis-
so de ficar fidelizado

• Porque necessita de desenvolver num ambiente temporário de Oracle,

• Porque você deseja adicionar uma solução de contingência (D&P) á sua base de dados 
Oracle

Armazenamento
Você decide a qualidade e preço dos seus discos. Na ONI trabal-
hamos com diferentes níveis de armazenamento ou Tier

Memória e CPU
Garantimos a assignação total de memória. Realizamos o provi-
sionamento dos servidores físicos com processadores Intel da 
última geração.

Backup Avançado
Cloud Server para ORACLE incorpora licenças de Backup 
Avançado para que, junto com a nossa equipa, possa definir as 
políticas de backup mais adequadas para a sua infraestrutura.

Rede Interna e VPN
Proporcionamos um ambiente isolado e seguro dentro da sua 
própria Rede Interna (VLAN) para que os servidores possam co-
municar entre eles por um canal seguro.

Suporte  
Suporte 24/7, atendimento de primeiro nível por engenheiros 
certificados no produto capazes de solucionar cerca de 85% das 
incidências na primeira chamada.

Serviços Profissionais
Se necessário, a ONI oferece os seus serviços de consultoria e 
acessoria, Migração, Monitorização Proactiva e Administração.

Sistemas operativos 
Os sistemas operativos suportados são Oracle, Linux 5 e Linux 6.

Interface dinâmica e controlo total
A partir de um simples painel de controlo web, no seu computa-
dor ou Smartphone, nunca perde o controlo.

PORQUÊ CLOUD SERVER PARA ORACLE

Porque quer economizar custos
e aceder à melhor base de da-

dos sem grandes investimentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E SERVIÇO
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COMPATIBILIDADES DO CLOUD SERVER 
PARA ORACLE

PARA INTEGRADORES DE SOLUÇÕES 
ORACLE

• Virtualização.  
O Cloud Server para ORACLE utiliza o sistema de virtuali-
zação OVM (Oracle Virtual Machine), único sistema de vir-
tualização certificado pela ORACLE, o que assegura a total 
compatibilidade com as licenças de productos ORACLE.  
Outros sistemas (Vmware,  Virtual Iron, Adeos…) podem ser 
suportados mas não estão certificados. 

• Licenciamento 
Com Cloud Server para ORACLE é possivel manter as li-
cenças de Oracle Database de todas as aplicações já insta-
ladas na sua infraestrutura. Também podem ser adquiridas 
novas licenças através do nosso Departamento Comercial.

• D&R Complementar.  
Com o Cloud Server para ORACLE pode ser mantido um  
ambiente de Disaster&Recovery complementar, sem au-
mentar os custos da infraestrutura actual. 
 

• Ajuste de Memoria e CPU “a quente” 
O Cloud Server para ORACLE pode reajustar os recursos 
do servidor “a quente”, sem necessidade de reiniciar os 
seus servidores.

• Economize Custos e consiga Flexibilidade total 
Com o Cloud Server para Oracle terá todas as opções do 
nosso vasto leque de recursos para criar ou redimensionar 
a sua infraestrutura. Sem aumentar custos e sem surpresas 
na fatura.

• Backup avançado incluído 
Ao contratar a sua Cloud Server para Oracle, ONI propor-
ciona-lhe um sistema de backup avançado específico para 
o ambiente da Oracle. Pode estender a cobertura deste 
backup avançado ao resto dos seus servidores ONI sem 
incorrer em mais custos.  Desta forma consegue assegurar 
todos os servidores, e aplicar  diferentes políticas de bac-
kup e de retenção a cada um deles.

O Cloud Server para Oracle é um produto compatível com o Cloud Datacenter 
da ONI. Desta forma pode ser mantida a sua infraestrutura  existente e, com 
tempo, contratar o Cloud Server Oracle para aumentar o rendimento da sua 
base de dados Oracle, ou dos suas aplicações middleware da Oracle.

As comunicações entre o Cloud Datacenter da ONI e o servidor optimizado de 
Oracle realizam-se através da Rede Interna (VLAN) incluida, de forma gratuita 
com o produto Cloud Datacenter.

Sabendo que tem um ambiente certificado pela Oracle, conta com todas as 
garantias de rendimento e suporte. Total segurança. Total flexibilidade com a 
melhor tecnologia para o seu negócio.

A Gigas oferece infraestrutura para implantar base de dados de dados Oracle, 
mas NÃO fornece serviços de gestão sobre os mesmos.

BENEFÍCIOS DO SERVIDOR NA CLOUD PARA O ORACLE

ANTES

 » Adquiriu a licença 

 » Compromisso anual 

 » Crescer envolvendo novas licenças 

 » Resize significa interrupção de serviço 

 » Se quiser um backup, tem de o contratar

 » Atraso no recebimento da licença

COM ONI

 » A oferece seu Oracle BD como serviço 

 » Sem permanência 

 » Pode crescer sem grandes investimentos 

 » Redimensionamento  “a quente”

 » Backup gratuito incluído 

 » Licença Oracle no momento 

LICENCIAMENTO ORACLE


