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A nossa filosofia
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Helping our customers
A Claranet é o maior fornecedor europeu independente de serviços geridos, oferecendo soluções
integradas de IT, nas áreas de hosting, cloud, redes e segurança. Mais de 5.800 empresas confiam na
Claranet para desenhar, implementar e operar as suas aplicações de negócio críticas e websites, 24x7.
Fundada em 1996, a Claranet evoluiu de um inovador e pioneiro ISP (Internet Service Provider) para a liderança
como Managed Services Provider independente, reconhecido pelo Quadrante Mágico da Gartner, de Managed Hybrid
Cloud Hosting (Europa). A nossa estratégia de crescimento levou-nos a realizar diversas aquisições nos últimos anos,
para expandir o portfolio de serviços que disponibilizamos, assim como a nossa presença europeia, com forte
enfoque local em cada um dos mercados em que operamos.
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Fundada em 1996
€250M de receitas anuais
Mais de 5.800 clientes empresariais
Operações em 8 países
Mais de 1.250 colaboradores em 20 escritórios
37 Datacenters, 5 dos quais em Portugal: Lisboa, Porto e Faro
Líder no Quadrante Mágico da Gartner em 2013, 2014, 2015 e 2016
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Microsoft Cloud OS Partner of the year 2014 e 2015
AWS Premier Consulting Partner
Google Cloud Premier Partner

Com mais de 1.250 colaboradores distribuídos
por oito países (Reino Unido, Portugal, Alemanha,
França, Holanda, Espanha, Itália e Brasil), temos como
missão global construir uma relação de confiança com
o nosso cliente, ajudando-o a focar os seus recursos
na inovação e criação de valor para o seu negócio.
Procuramos conhecer profundamente o negócio de cada
um dos nossos clientes, para podermos criar soluções à
medida, optimizadas e flexíveis, para que mesmo os desafios
maiscomplexos se transformem em oportunidades.
Temos parcerias com os maiores fornecedores de
tecnologia do mundo, para criar soluções que respondam às
necessidades de hoje e de amanhã. Investimos para oferecer
sempre as plataformas tecnológicas mais avançadas e
preocupamo-nos em estimular as competências locais, para
que os nossos clientes tenham sempre à sua disposição
a resposta mais avançada para as suas necessidades.

Os nossos clientes
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Serviços

Claranet serviços
A nossa missão é auxiliar os nossos clientes a maximizar os benefícios da tecnologia suportada pela
Internet, apoiando o seu IT, para obter a máxima eficiência e competitividade no seu negócio. Desenhamos,
implementamos e gerimos, como um serviço, um conjunto completo de soluções - Hosting, Cloud, Networks
e Plataformas aplicacionais - para prestar Serviços Geridos de IT.
O que nos diferencia de outros prestadores é a nossa experiência na prestação de serviços, assentes na nossa própria
Infraestrutura (de Rede e Datacenters) ou na Cloud Pública, preveligiando um modelo “as a service”, evitando investimento
por parte dos nossos clientes e fornecendo um IT ágil. Esta combinação de Hosting e Redes, permite-nos disponibilizar
Service Level Agreements (SLAs) únicos e integrados, adaptados especificamente às suas necessidades de negócio.
O nosso compromisso é o de fornecer os mais elevados níveis de serviço. Orgulhamo-nos do que fazemos e procuramos
incessantemente a excelência.

Hosting & Cloud
Managed Hosting Services
Private Cloud
Public Cloud
Hybrid Hosting
Dedicated Hosting
Datacenter Services
Colocation

Networks
Acesso à Internet
VPN MPLS
VPN SSL
Ethernet & Fibra
4G - Banda larga móvel
DSL - Banda larga fixa
Cloud Connect

Segurança
Protecção DoS
Anti Spam e Anti Virus
Penetration testing
Firewall
Disaster Recovery
SOC

IT as a Service
Desktop Management
Service Desk
Office 365
Professional Services
Application Intelligence
Application Performance

Ao longo de mais de 20 anos, a Claranet ganhou experiência na gestão
das próprias infra-estruturas, tecnologias, processos e pessoas, operando
plataformas críticas, para prestação de serviços 24x7. Enfrentou, com
sucesso, várias mudanças no paradigma tecnológico, colocando esta
experiência à disposição dos clientes, para os ajudar a definir a melhor
estratégia para o seu negócio e maximizar o valor do seu IT:

Consultoria
Cloud Strategy
Digital Workplace
Digital Security
IT Service Management
IT Assessment
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Processos

Claranet processos
A Claranet desenha, implementa, gere e faz evoluir os serviços tecnológicos que presta, de acordo com
as necessidades do seu negócio, ajudando-o a atingir os melhores resultados. Aliamos a visão dos nossos
clientes, ao conhecimento e experiência dos nossos especialistas. Trabalhamos continuamente para melhorar
tudo o que fazemos.
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Implementar

Gerir

Evoluir

Ouvimos o que tem para
nos dizer sobre o seu negócio
e objectivos de IT. Ao perceber
os seus desafios, trabalhamos
consigo de forma a desenhar
uma solução personalizada
que responda às suas
necessidades. Dispomos de
várias competências internas
- de private , public e hybrid
cloud, plataformas aplicacionais, redes e segurança para optimizar a solução mais
fiável, ágil e flexível para
o seu negócio.

Assim que a solução esteja
desenhada, a nossa equipa
de gestores de projecto e
engenheiros irá encarregar-se
de gerir a implementação
e entrega da solução,
trabalhando de perto com
as suas equipas internas.
Orgulhamo-nos de assegurar
que a sua solução é entregue,
dentro do plano e nos prazos
acordados.

As plataformas de IT do
seu negócio são mantidas
pela nossa equipa de
operações, que lhe garante
níveis de serviço alinhados
com as melhores práticas
do mercado. Pode contar
com um único ponto de
contacto - o seu gestor
de serviço - para garantir
uma resposta rápida e
eficaz em qualquer situação.

As circunstâncias e os
objectivos estão em constante
mudança. As nossas equipas
entendem o seu negócio e o
avanço tecnológico, estando
disponível para trabalhar
consigo na evolução das
suas plataformas e soluções.
Visamos a melhoria contínua
dos serviços que prestamos,
para o dotar das plataformas
tecnológicas mais avançadas
e competitivas.

Experiência
de confiança
Desenho de Solução
Entrega de Serviço
Serviços de Operação
Gestão de Serviço
Qualidade de Serviço
Segurança e Conformidade
Gestão de Fornecedores

Apresentação corporativa

Parceiros e certificações

Claranet é Líder no
Quadrante Mágico
da Gartner
A Claranet está posicionada como Líder no Quadrante Mágico
da Gartner para Managed Hybrid Cloud Hosting, Europa, 2016,
pelo quarto ano consecutivo, um reconhecimento não só da
sua visão abrangente, como também da sua capacidade
de execução.
A nossa estratégia continua focada nos nossos clientes
- em compreender as necessidades do seu negócio
e trabalhar em conjunto para antecipar o futuro.

O que é o Quadrante Mágico?
O Quadrante Mágico da Gartner é a ferramenta de análise
de mercado de IT mais respeitada pelos CIO de todo o mundo.
Analisa diferentes fornecedores de tecnologia e tem como
objectivo oferecer às empresas uma avaliação dos seus
pontos fortes e das suas capacidades.

Este gráfico foi publicado pela gartner, Inc. como parte de um
estudo e deverá ser avaliado no contexto do documento completo.
O documento está disponível para download em www.claranet.pt

Parceiros tecnológicos e certificações
Ao longo dos mais de 20 anos de existência e como uma das empresas pioneiras da Internet, a Claranet criou uma
reputação de inovação e excelência. As nossas competências assentam não apenas nos conhecimentos técnicos dos
nossos colaboradores, como também na utilização das melhores práticas da indústria. Asseguramos que todos os nossos
processos e competências estão de acordo com as certificações do mercado - desde ISO a ITIL - e que os nossos
clientes recebem a mais alta qualidade de serviço para endereçar as exigências do seu negócio.

Parceiros tecnológicos

Certificações

ISO

9001
certified

ISO

20000
certified

ISO

27001
certified

ISO

14001
certified

Lisboa
Av. D. João II,
1.07-2.1, 4º Piso
1998-014 Lisboa

Porto
Rua Prof. Correia
de Sá, 42 - 2º A
4445-570 Ermesinde

Faro
Parque Multiusos
Areal Gordo. Lote 3-A
8005-409 Faro

Para mais informações:
www.claranet.pt | twitter.com/claranet_PT | linkedIn.com/company/claranet-portugal

Para marcar uma reunião ou saber mais acerca das nossas soluções:
Telefone: 707 50 51 52 - Email: info@claranet.pt

