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Cloud, Big Data e
Segurança ao serviço
dos Medias
Como aproveitar ao máximo
o que a tecnologia tem para oferecer
e preparar o futuro
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Num mundo cada vez mais conectado,
encontrar um parceiro de confiança
nunca foi tão importante
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A chave do sucesso? Uma estratégia
centrada no público-alvo
A transformação digital e a pressão da rentabilidade
Os media devem ir ao encontro do seu público-alvo. Propor-lhe conteúdos personalizados, interativos e multiplataforma
que estejam permanentemente disponíveis – a qualquer momento, em qualquer local. Isto envolve não só a criação de uma
estratégia de conteúdos, mas também o desenvolvimento de uma estratégia tecnológica com custos elevados.

Para serem mais competitivos e melhorarem a sua rentabilidade, vários
players do setor dos media escolheram a Claranet para os ajudar a oferecer
uma experiência online de qualidade, a criar e difundir conteúdos seguros
em todo o mundo, e a implementar ferramentas de produção escaláveis
que se ajustam totalmente às flutuações de tráfego.
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Uma estratégia centrada no
público alvo terá um impacto
direto nos resultados
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Eles confiam em nós
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Tecnologias comprovadas nas mãos
de um líder de serviços
A Claranet é reconhecida pela sua cultura de inovação tecnológica e de excelência. O know-how e nível de especialização da
Claranet têm por base não só as competências das nossas equipas, como também o respeito pelos mais elevados padrões da
indústria: as nossas práticas estão em conformidade com todas as certificações-chave do setor.
Escolher a Claranet é ter a certeza que vai usufruir da melhor qualidade de serviço.
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A grande migração
Escolher a melhor solução para cada aplicação
Para oferecerem aos clientes uma experiência simples e flexível, os media têm que ter a capacidade de se adaptar e implementar
rapidamente novos serviços. Muitas empresas hesitam quando têm que escolher as tecnologias que vão utilizar nas suas
aplicações, sites ou mesmo backoffice, ou quando têm que dimensionar corretamente uma solução de acordo com as suas
necessidades (cloud pública, privada, on-premise). Para identificarem as principais áreas de intervenção e definirem requisitos, as
organizações têm que avaliar cada workflow do ponto de vista comercial, técnico e organizacional.

A Claranet oferece mais opções de escolha, maior flexibilidade e controlo, e riscos mais reduzidos

On-premise

Private Cloud

Public Cloud
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Facilitar a tomada de decisões
e garantir uma melhor experiência
para o cliente
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Recolher e explorar os dados
Implementar novas alavancas de crescimento
A publicidade direcionada, com base nos dados recolhidos junto dos utilizadores, é um dos principais eixos de desenvolvimento
do volume de negócios digital. No entanto, a recolha de dados por si só não é suficiente. Para conhecerem melhor os clientes,
os media têm que ter a capacidade de armazenar, analisar e explorar os dados de forma pertinente e eficaz.
Uma estratégia 360º permite recolher e tratar os dados em tempo real, algo que pode traduzir-se numa verdadeira vantagem
competitiva. Estes dados podem ajudar a compreender melhor o perfil de cada cliente, e a propor aos anunciantes uma
estratégia publicitária mais direcionada.

Os especialistas de Dados e de Big Data da Claranet ajudam-no a desenhar,
migrar e gerir as suas plataformas Data Centric, 24/7, respeitando todas as
suas exigências em termos de segurança e desempenho.
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RGPD e e -Privacy
Uma prioridade: adaptação aos novos regulamentos
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a e-Privacy visam responsabilizar as empresas pela proteção dos
dados pessoais. Os media, que recolhem uma grande quantidade de dados pessoais, devem obrigatoriamente adaptar-se aos
novos regulamentos e criar iniciativas para auditar e proteger as suas plataformas.

A Claranet disponibiliza uma equipa dedicada
que assegura a conformidade e conhece aprofundadamente
o referido regulamento. Estes profissionais acompanham
o cliente durante todo o processo global de proteção
do seu sistema de informação: auditoria e gestão de segurança diária.
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A conformidade ao RGDP e com
a e -Privacy é um processo longo,
denso e complexo
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Cibercriminalidade:
o risco n°1 para
os medias
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Segurança e conformidade
Proteja a sua marca e a sua reputação
Assegurar a correta proteção contra o risco permanente de ataques cibernéticos e atos criminosos, cometidos por perpetradores
ou colaboradores descontentes, nunca foi tão importante.
A digitalização dos media transforma-os em alvos privilegiados não só para quem pretende vender a informação roubada, mas
também para grupos de ativistas ou terroristas.

A segurança faz parte do ADN da Claranet. Integrámos desde sempre a
segurança nos nossos processos, e obtivemos múltiplas certificações em
diferentes domínios - ISO 27001, PCI DSS...
A Claranet propõe um leque de serviços para proteger não só as suas
infraestruturas, mas também as dos seus clientes: Auditorias (RGPD, testes
de intrusão e scans), SOC as a Service, Code review as a Service, Protection
DDoS...
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Construção sobre alicerces sólidos
Uma plataforma à altura das suas ambições
Os media que querem inovar e garantir permanentemente o controlo da sua rentabilidade devem avançar para uma
transformação digital de grande escala. Designadamente, devem repensar a experiência dos seus próprios colaboradores.
Para as equipas darem o melhor de si precisam de ferramentas que consigam acompanhar o seu ritmo de trabalho. Entre
outras coisas, devem ter acesso aos dados dos clientes e dos produtos em tempo-real, comunicar com facilidade onde quer
que estejam e partilhar informações fiáveis e seguras.

A Claranet acompanha-o na implementação de ferramentas de
colaboração inovadoras (portais intranet, soluções colaborativas, redes
sociais de empresa, etc.), e ajuda-o a tirar o máximo partido do que
têm para oferecer. A nossa especialização tem por base as tecnologias
Microsoft Office 365 e SharePoint, e é apoiada por um ecossistema de
parceiros de qualidade: Powell 365, Nintex, AvePoint, Sharegate…
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As TI ao serviço dos meios de comunicação
Para criar e difundir conteúdo, independentemente do formato, e oferecer uma experiência digital personalizada, é necessário
consolidar e simplificar as operações de back-end e front-end. A tecnologia deve ser integrada no conjunto das atividades e serviços.
Seja para melhorar os processos de trabalho dos colaboradores ou para oferecer uma melhor experiência aos clientes, a
infraestrutura deve ser ágil e acompanhar a mudança.
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Jornal de Negócios Online: solução de hosting fornecida e gerida pela Claranet
Fundada em 1995, a Cofina é uma das principais empresas de media
portuguesas. Atualmente a empresa detém um portfólio de 5 jornais e 11
revistas em Portugal, sendo caracterizada pelo crescimento sustentado
da rentabilidade, quer por via orgânica, quer através de aquisições.

“Escolhemos migrar para a solução de alojamento da Claranet porque
queríamos melhorar a qualidade de serviço, adotar uma solução que
permitisse maior flexibilidade para crescimento horizontal, e dar à equipa
técnica da Cofina um maior controlo sobre a infraestrutura de alojamento.”
Paulo Matos
Director Técnico - Cofina Media Digital

O desafio

A solução

A Cofina tinha dois requisitos:
1. A escalabilidade da plataforma de alojamento e
conectividade IP para o Jornal de Negócios Online, ou
seja, a capacidade de suportar um aumento elevado de
pedidos, por um lado, e um acesso rápido à informação
por parte dos leitores do Negócios Online, por outro.
2. Um parceiro com experiência em managed applications
hosting, que fosse capaz de garantir a operacionalidade
da plataforma à medida do crescimento e da credibilidade
ganha pelo Negócios Online

A Claranet disponibilizou uma plataforma de alojamento e conectividade para o Jornal de Negócios Online
(www.jornaldenegocios.pt), num projeto que envolveu toda a infraestrutura de hardware, software e de serviços
de Datacenter. A implementação da plataforma base – hardware, sistemas operativos, bases de dados, projeto
de rede, entre outros elementos – precedeu a migração da componente aplicacional do site e de todos os
conteúdos.
O projeto exigia a estabilidade nos tempos de resposta no acesso ao Negócios Online, e a garantia de
acessibilidade contínua - 24 horas por dia e sem falhas.
A plataforma encontrada garante uma capacidade de resposta elevada face aos aumentos súbitos no número
de acessos, o que assegura a operacionalidade em situações de padrões de tráfego anormais.
A solução foi também pensada para oferecer uma maior redundância, na eventualidade de falhas, em
determinados componentes. Isto para garantir que a presença online do Jornal de Negócios Online nunca
fosse comprometida - o site tinha de estar sempre disponível para os leitores, clientes, anunciantes e parceiros.
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Rede Globo migra ambientes críticos de alta disponibilidade para Cloud
A Rede Globo é a segunda maior emissora de televisão do mundo. Mais de 200
milhões de pessoas assistem diariamente à sua programação no Brasil e no
estrangeiro através da TV Globo Internacional. A empresa chega a 99,55% da
população brasileira.

O desafio

A solução

A Rede Globo necessitava de uma nova
infraestrutura de TI que conseguisse
suportar picos de tráfego pontuais,
associados a alguns programas de
televisão. Pelo facto de este volume de
tráfego ser variável, a empresa não queria
investir numa solução de hardware e
software sobredimensionada para as
necessidades habituais da Rede. Além
disto, queria também garantir os níveis
de fiabilidade e a redundância oferecidos
pela cloud.

A oferta de managed services da Claranet contemplou
toda a arquitetura dos distintos ambientes, a
configuração da infraestrutura, suporte permanente,
otimização de recursos e funcionalidades da AWS.
Foi ainda garantido um serviço de monitorização e
suporte 24/7 para assegurar o bom funcionamento
dos ambientes críticos com requisitos de alta
disponibilidade.
O modelo pay-per-use oferecido pela Claranet
(serviços) e pela AWS (infraestrutura cloud) respondeu
de forma perfeita às necessidades pontuais da
Rede Globo, tendo em conta os picos de tráfego
variáveis. As soluções implementadas, aliadas à
boa monitorização, conseguem suportar as grandes
variações de tráfego de forma segura.

”Como são ambientes críticos que necessitam de alta
disponibilidade, a Claranet assegurou um serviço de
monitorização e suporte 24/7. Essa característica foi
fundamental para o sucesso da parceria“
Marcelo Guerra - Gerente TV Globo
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Channel 5 líder de audiências graças a cloud híbrida gerida pela Claranet
A estratégia do Channel 5 consiste em gerar mais visualizações com a emissão do
programa Big Brother, e aumentar o envolvimento dos utilizadores através das redes
sociais, da publicação de notícias, conteúdo e interações no Twitter, Facebook e no
site do Big Brother (www. channel5.com/bigbrother). Estas aplicações têm de suportar um
volume de tráfego extremamente elevado.

O desafio
A arquitetura aplicada deve:
1. Suportar e gerir picos de tráfego
de grande dimensão e imprevisíveis.
2. Ser escalável para se adaptar aos
períodos mais e menos exigentes.
3. Garantir que a disponibilidade
dos restantes sites do canal não é
afetada pelo tráfego do Big Brother.
4. Ser implementada e testada em
apenas seis semanas.

A solução
Além da plataforma de cloud privada já gerida pela Claranet,
existe agora uma cloud pública da Amazon Web Services
(AWS) que assegura o aprovisionamento dinâmico e escalável
de recursos. Esta solução de cloud híbrida consegue processar
45000 impressões de página por segundo, o que lhe permite
responder aos picos de interesse do Big Brother.
O hosting da aplicação foi desenhado para prevenir cenários
imprevisíveis, para que o Channel 5 possa escalar o serviço de
acordo com as necessidades em tempo-real e propagar-se
na cloud em período de forte afluência. A disponibilidade é
permanente e as aplicações são replicadas em três data centers,
para acautelar eventuais falhas. A Claranet gere o ambiente
em tempo-real e as próprias aplicações para garantir o melhor
desempenho possível.

“A Claranet mereceu a nossa total confiança. As
equipas cumpriram o compromisso com um serviço
de hosting e de gestão extremamente fiável para as
duas aplicações, ambas são fundamentais para a
estratégia digital do Big Brother.”
Paul Thornton-Jones
Diretor de Informática - Channel 5
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Transformação digital coerente e completa na Gruner + Jahr
A Gruner + Jahr é uma das maiores editoras da Europa. Tem mais de 500 publicações
em banca e online, como é o caso das revistas Stern e Geo, e milhões de leitores
em mais de 20 países. A G+J explora ainda plataformas de marketing digital a nível
internacional, como a Ligatus e a Applike.

Contexto e solução tecnológica
Atualmente, a Gruner + Jahr está a atravessar uma verdadeira transformação digital. Para se
preparar para mundo digital do futuro, a editora identifica a agilidade, a eficácia e a permanente
capacidade de inovar e de fazer melhor como critérios essenciais para o sucesso.
Para o efeito, a Gruner + Jahr implementou, em parceria com a Claranet, uma solução híbrida composta por uma cloud pública e privada. A companhia deixou de se preocupar com a gestão
dos seus data centres e registou ganhos de eficiência.
A G + J não queria correr riscos em termos de tecnologia ou segurança. “Não foi possível
migrar todos os sistemas para uma cloud pública, por exemplo. Precisávamos de uma
solução dupla e de uma gestão de transição sofisticada’’, explica Pietro Tomasino, Diretor
de TI da Gruner + Jahr.
A Claranet é líder europeia em serviços de hosting e de gestão de aplicações críticas, em clouds
públicas e privadas. Com reconhecido sucesso na Europa, revelou ser o parceiro ideal para a
Gruner + Jahr, facilitando a distribuição das suas publicações em todas as plataformas e canais.

“As TI são um elemento importante na transformação digital
na nossa indústria. Os rápidos desenvolvimentos tecnológicos
dos últimos anos obrigam a uma mudança profunda do parque
tecnológico de todas as empresas. Com a implementação
de infraestruturas cloud e de plataformas de serviços vamos
poder aproveitar as vantagens económicas da cloud, e ganhar
a flexibilidade que precisamos para desenvolvermos o nosso
core business’’
Pietro Tomasino - Diretor de TI da Gruner + Jahr
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Competências da Claranet ao serviço dos media
As suas operações 24 horas/dia, 7 dias/semana

Implementação e gestão
das suas plataformas
na Cloud
Go To Cloud

Conceção, Migração,
Proteção e Gestão das suas
plataformas Data Centric
na Cloud

Garantia de
conformidade e Proteção
das suas aplicações
críticas

Ganhos
de eficiência com
produtividade 365
Digital workplace

DevOps e Integração Contínuae

Gestão Big Data

Soluções de segurança de dados

RSE

Gestão Cloud AWS

Cloudera as a Service

Auditoria de Segurança

Portal intranet / extranet

Gestão Cloud Azure

PaaS Big Data AWS

Revisão de código (code review)

Plataforma colaborativa

Gestão Cloud Google

PaaS Big Data Azure

Teste de intrusão – Penetration testing

Gestão de aplicações Web críticas

SOC as a Service

Gestão SaaS

PCI DSS

Gestão SI

Conformidade RGPD
Hacking Training
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Tecnologia e Claranet ao serviço dos media
Graças aos vários anos de experiência no setor dos media, conseguimos entender os desafios específicos que as
equipas têm que defrontar. Seja para responder a novas utilizações, propor ou proteger novos suportes, realizar produções
frequentes, assegurar a conformidade ou adaptar o SI a novos modelos, os nossos especialistas vão acompanhá-lo a cada passo e
garantir a total gestão das aplicações 24/7. Somos o único especialista de serviços de gestão que reúne especialistas formados e
certificados em plataformas tecnológicas de primeiro nível.

MANAGE CONSULT

BUILD

DESIGN

A Claranet coloca à disposição infraestruturas inovadoras, escaláveis e de elevado
desempenho, em cloud pública, privada ou híbrida. Propomos uma gama completa de serviços
orientada para aplicações críticas (migração, transformação, hibridação da cloud, DevOps,
outsourcing de gestão, Big Data, segurança de aplicações críticas).
Investimos em competências, processos e tecnologias relevantes para o ajudarmos,
agora e no futuro, através da adoção de uma metodologia de melhoria contínua.
Com a área de TI nas mãos da Claranet, pode focar-se no seu core business, estabelecer
metas estratégicas e avançar de forma confiante.
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Prepare-se para fazer coisas incríveis com a Claranet
Graças à especialização adquirida ao serviço de algumas das melhores referências do mundo dos media, a Claranet pode
ajudá-lo a aproveitar ao máximo a tecnologia, para reforçar a sua competitividade e preparar o futuro. Criamos soluções
escaláveis, que podem ajudá-lo a responder rapidamente a emergências e a adaptar-se aos seus picos de atividade. Os
nossos especialistas em DevOps trabalham diariamente como uma extensão das suas equipas para o ajudar a
concretizar os seus projetos, sempre que quiser.

Responder aos picos de afluência
A Claranet recorre a soluções de auto scaling para responder aos picos de tráfego. As nossas equipas
especializadas acompanham permanentemente o cliente para garantirem que este aproveita ao máximo tudo
o que a tecnologia tem para oferecer, e assegurarem que a solução contratada responde de forma eficiente
às suas necessidades, nos mais distintos momentos.

Proteger-se contra os ataques cibernéticos
Colocamos à disposição soluções anti-DDOS à escala europeia, um portefólio completo de serviços de
segurança geridos, e um polo composto por especialistas em Segurança e Conformidade.

Gerir e proteger um SI aberto e interligado
O seu SI pode agora ser interligado a uma cloud pública, ou integrado com as suas aplicações.

Claranet serviços

Cloud, Big Data e Segurança

Media

Prepare-se para fazer coisas incríveis com a Claranet
Garantir produções frequentes e seguras
A Claranet possui uma equipa de DevOps / WebOps para os seus clientes. É constituída por especialistas em alta
disponibilidade de sites, com competências múltiplas, que conhecem aprofundadamente distintas realidades de
negócio e desafios. Estão disponíveis 24/7 para garantir a gestão total das aplicações.

Garantir a melhor experiência
A Claranet disponibiliza-lhe infraestruturas inovadoras, escaláveis e de elevado desempenho, em cloud pública, privada
ou híbrida. Oferecemos ainda ferramentas para monitorizar o desempenho das suas aplicações, e garantir a total
gestão das aplicações.

Migrar, gerir e proteger as suas plataformas Data Centric na cloud
Para permitir a exploração dos seus dados com tranquilidade, disponibilizamos-lhe soluções personalizadas capazes
de responder às exigências e às limitações operacionais dos seus projetos de Big Data na Cloud.

Telefone: +351 21 319 92 00 | Email: info@pt.clara.net | Web: www.claranet.pt
LinkedIn: linkedin.com/claranetportugal | Twitter: @Claranet_PT

