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Under: Soluções em Cloud Computing para Midia Indoor
Resumo executivo
A Midia Indoor chegou até a Under buscando uma
hospedagem para seu site e evoluiu posteriormente para
uma solução cloud ampliada. A empresa mantém rodando
na nuvem sua página web e os sistemas de atendimento
de seus clientes. A solução contratada é robusta em termos
de hardware e exige bastante desempenho a fim de uma
experiência excelente para os usuários.
Vinda de uma concorrente, a empresa havia enfrentado
problemas sérios com sua hospedagem, pois
frequentemente as aplicações de seus clientes ficavam fora
do ar. A situação ficou complicada e eles perderam clientes,
o que acabou sendo a gota d’água para a busca por outro
fornecedor se iniciar. Foi dessa maneira que chegaram até a
Under, onde contrataram inicialmente um plano de
hospedagem e depois evoluíram para um cloud ampliado.
A nuvem oferece para a Midia Indoor toda a flexibilidade
necessária para o bom funcionamento de seus negócios.
Em virtude do alto consumo de recursos, existe a
necessidade de poder fazer um upgrade no servidor
contratado sem precisar migrar para outra máquina. Além
disso, a Under oferece uma solução completa para a
empresa, pois era preciso atender não somente as
aplicações dos clientes, mas também uma hospedagem de
qualidade para o site continuar captando novos contatos
comerciais.
Hélio Costa, diretor de marketing da Midia Indoor, afirma
que estão satisfeitos com a nuvem da Under e que querem
continuar crescendo com a empresa. Nessa mesma
sintonia, a Under também está ampliando sua própria
infraestrutura para melhor atender a seus clientes,
entregando ainda mais estabilidade e qualidade.

Principais Tópicos:

Produtos contratados:
Solução Cloud

O desafio:
A empresa estava em uma
concorrente, na qual seus
clientes ficavam
frequentemente fora do ar.

A solução:
Contratação de um cloud com
a Under.

Os resultados:
Satisfação do cliente e a
certeza de que querem
continuar crescendo com a
Under.

Hélio Costa, diretor de
marketing da Midia Indoor,
afirma que estão satisfeitos
com a nuvem da Under e que
querem continuar crescendo
com a empresa.
Hélio Costa, diretor de marketing da Midia Indoor
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Produtos contratados
A Midia Indoor começou sua relação com a
Under em uma hospedagem semi-dedicada no
início de 2010. Vinda de uma concorrente, a
empresa havia passado por uma experiência
negativa, que comprometia sua imagem perante
seus clientes. Era preciso reverter isso
rapidamente. Essa primeira escolha foi o passo
mais assertivo para o início dessa mudança.
Logo ficou claro que, para rodar as aplicações
com mais qualidade, fazia-se necessário migrar
para um plano cloud ampliado. Dessa forma, ao
contar com a redundância de nossos servidores,
a Midia Indoor passava a oferecer mais
estabilidade para seus clientes, revertendo, aos
poucos, os danos em sua imagem causados
pelas quedas frequentes da solução concorrente.

A solução contratada é robusta em termos de
complexidade de ambiente. Como nosso
datacenter se encontra no Brasil, mais
precisamente em São Paulo, podemos oferecer
maior velocidade para as aplicações. Isso ocorre
porque a distância entre o servidor e os usuários
é menor, além de ser o centro de tráfego
brasileiro, onde temos um link de internet com
alta capilaridade. Essas são algumas medidas que
podemos tomar a fim de garantir a
disponibilidade das aplicações hospedadas
conosco. Como a Midia Indoor possui clientes
em todo o Brasil, todos esses fatores contribuem
para a qualidade dos seus serviços.

(...) ao contar
com a
redundância de
nossos
servidores, a
Midia Indoor
passava a
oferecer mais
estabilidade
para seus
clientes,
revertendo, aos
poucos, os
danos em sua
imagem
causados pelas
quedas
frequentes
da solução
concorrente.
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Histórico
A Midia Indoor começou em 2005,
especializando-se na área de soluções em
comunicação através da televisão. Possui uma
rede e sistema de informação online próprios a
nível nacional, formada através de parcerias com
a maioria das empresas que trabalham nesse
ramo. Através de seu sistema de gestão de
espaços de mídia, a Midia Indoor auxilia seus
clientes em todo o processo de veiculação de
campanhas indoor. Além disso, oferece também
serviços como a TV corporativa por internet, que
funciona como verdadeiro canal de TV privativo
para seus clientes.
Com toda essa experiência no ramo, a Midia
Indoor acabou conquistando o mercado
nacional, de universidades a hospitais, passando
por varejo, TV pública e corporações em geral.
Pela extensão do mercado que atende, era
preciso encontrar logo uma solução para a
questão da hospedagem.

Desafio
Conversamos com Hélio Costa, diretor de
marketing da Midia Indoor, e ele nos contou um
pouco sobre como começaram os problemas
que levaram a procurar os serviços da Under.
Conforme comentamos antes, a empresa
possuía suas aplicações hospedadas com uma
concorrente e estava enfrentando complicações.
Costa nos conta que hospedava o site da
empresa e seus sistemas de atendimento, pois
cada cliente possui uma hospedagem própria
para o gerenciamento do sistema contratado.
Entretanto, frequentemente seus sistemas
ficavam fora do ar, o que causava prejuízo aos
clientes e por conseguinte para a Midia Indoor.
Ele comenta que mesmo contatando o
atendimento, não recebia uma solução.

Ao migrar
para a nuvem,
a Midia Indoor
passou a
contar com
uma estrutura
mais
completa, que
oferece
elasticidade,
ou seja, os
recursos
contratados
podem ser
ampliados
sem a
necessidade
de fazer uma
nova
migração para
outro servidor.
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Desafio
A empresa começou a perder clientes em função dessa dificuldade e os que
permaneciam, estavam insatisfeitos. A Midia Indoor estava de mãos atadas, sem
poder oferecer soluções para seus clientes em função de seu fornecedor. Por essa
razão, partiram para uma busca por uma alternativa em hospedagem que
atendesse às suas expectativas e ainda pudesse superá-las em termos de
tecnologia. Foi assim que chegaram até a Under.

Solução
A Midia Indoor chegou até a Under no início de 2010, através de um plano de
hospedagem semi-dedicado. Foi apenas o primeiro passo, que logo se mostrou
acertado. Costa conta ainda que gosta bastante da empresa, pois é sempre muito
bem atendido pelo time de suporte.
Essa relação positiva se estendeu para criação de confiança nas soluções
oferecidas pela Under. Isso resultou, de acordo com Costa, numa evolução
natural para um cloud ampliado, conforme sugestão de nossos consultores. A
ideia era e ainda é continuar crescendo e contratando mais recursos, visando
oferecer a melhor performance possível para a página e para as aplicações dos
clientes.
Ao migrar para a nuvem, a Midia Indoor passou a contar com uma estrutura mais
completa, que oferece elasticidade, ou seja, os recursos contratados podem ser
ampliados sem a necessidade de fazer uma nova migração para outro servidor.
Além disso, a Under oferecendo alta disponibilidade, resultando em um
ambiente cloud independente de um único hardware, sendo crucial
principalmente em uma falha técnica. Nossos servidores contam com
equipamentos redundantes, que assumem o trabalho dos itens que
eventualmente parem de funcionar. O ambiente cloud, por ser isolado, oferece
garantia dos recursos contratados e com isso a Midia Indoor passou a ter uma
perfomance melhor em suas aplicações.
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Próximos passos
Hélio Costa afirma que 2012 será um ano de
muito crescimento para a empresa. Ele revela
que estão trabalhando em um projeto de
dimensão nacional, que resultará em aumento
significativo nos recursos consumidos.
A Midia Indoor busca também aumentar sua
base de clientes, ampliando sua penetração no
mercado. Em paralelo, conta com a Under
oferecendo toda estrutura de cloud computing,
a fim de garantir a qualidade em seus serviços.
Costa
comenta
que
acredita
em
relacionamentos mais humanos com seus
fornecedores e que por isso mesmo espera
continuar crescendo com a Under.
A Under também tem planos de investimentos
maiores em 2012. Recentemente, adquirimos o
Compellent 40 series, storage de última geração
da Dell, oferecendo a nossos clientes o que há de
tecnologia de ponta em armazenamento de
dados. Além disso, nosso atendimento passou a
ser 24x7, o que também contribuiu para nossa
equipe mais que dobrar de tamanho. Até o final
dessa ano, queremos chegar a 120
colaboradores. Nossa meta é o lançamento de
pelo menos dois produtos novos por mês,
entregando soluções inovadoras para nossos
clientes
com
tecnologia
totalmente
desenvolvida dentro da Under.

Nossa meta é
o lançamento
de pelo menos
dois produtos
novos por
mês,
entregando
soluções
inovadoras
para nossos
clientes com
tecnologia
totalmente
desenvolvida
dentro da
Under.

Assim, nossa empresa se empenha para cada vez
mais atender e superar as expectativas das
organizações para as quais trabalhamos. Dessa
maneira, crescemos em conjunto com nossos
clientes e buscamos aprimorar constantemente
os serviços que oferecemos.
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Sobre a Midia Indoor:
A Midia Indoor foi fundada em 2005 com foco em soluções para comunicação dinâmica por
meio de televisões conectadas a um sistema de informações online. É líder de uma rede a nível
nacional de parcerias com a maioria das empresas do ramo de mídia interna. A empresa é
facilitadora no modelo de gestão de espaços nesse tipo de segmento, auxiliando seus clientes
em todo o processo de veiculação das campanhas.

www.Pegada.com.br
www.midiaindoor.com.br

Sobre a Under:
Uma das marcas da empresa Desenvolve, a Under é especializada em Cloud Computing.
Oferece soluções completas na nuvem como planos Under Cloud, Under E-mail, Revenda
Cloud, UnderSite, Under Load Balancer e servidores dedicados. Com datacenter situado em São
Paulo e sede em Porto Alegre, a Under agrega equipamentos de última geração e experiência
de 10 anos no mercado de hospedagem. Como resultado, entrega velocidade extrema às
aplicações de seus clientes e uma maior estabilidade em seus servidores.

www.Under.com.br

Sobre a Desenvolve:
A Desenvolve é uma empresa de tecnologia e infraestrutura para internet, fundada em 2002.
Possui duas marcas TeContato e Under, respectivamente e-mail marketing e infraestrura para
internet. Figurando entre as dez maiores empresas de hospedagem do Brasil, a Desenvolve
gerencia mais de 30 mil domínios. Possui sede administrativa em Porto Alegre e filial em São
Paulo, que gerencia localmente o datacenter da empresa.

www. Desenvolve.com.br

