SOLUÇÕES QUE VALORIZAM E IMPULSIONAM SUA EMPRESA

CASE DE SUCESSO

Compuwise aumenta segurança e
estabilidade de seu ambiente
com SQL Server
O CLIENTE

Fundada em 1997, a Compuwise é especializada em
sistemas de gestão de vendas para o segmento de
moda, estando presente nas principais marcas do
Brasil. A equipe que alia capacitação tecnológica com

SOLUÇÕES
- Renovação de servidores

o profundo conhecimento sobre as particularidades
do mercado é um dos grandes diferenciais da organização.

A NECESSIDADE

UTILIZANDO

Para atender um mercado que exige alta produtividade e é altamente competiti-

- VMs com SQL Server;

vo, a Compuwise necessitava de um ambiente seguro e disponível. Insatisfeita

- SQL database;

diante das constantes quedas, falta de serviços escaláveis e alto custo do antigo

- SQL elastic pool;

provedor, a Compuwise buscou a Solo Network como parceira para analisar o

- App Service;

ambiente e propor soluções que melhorassem o desempenho e produtividade da

- DevTest Lab.

empresa.

A SOLUÇÃO
Após analisar o ambiente do cliente e identiﬁcar sua necessidade, a Solo Network propôs a migração para a nuvem Microsoft
o que, posteriormente, resultaria em economia e maior disponibilidade das aplicações. O Azure permitiu que a Compuwise
potencializasse a entrega das aplicações web aos seus clientes, garantindo alta disponibilidade, melhor performance, mais
segurança e ganho de inteligência nas aplicações.

“

Estou satisfeito com a estrutura implementada, principalmente no tocante à escalabilidade e segurança dos
serviços. Isso passa muita credibilidade aos nossos clientes
fortalecendo nossos relacionamentos.

-

Erich Rodrigues Da Silva
CEO da Compuwise (Wise Sale)

SOBRE A SOLO NETWORK
A Solo Network é uma das maiores revendas de tecnologia do Brasil, possuindo grande experiência em consultoria,
fornecimento, implementação e gerenciamento de produtos de fabricantes como Microsoft, Kaspersky, Adobe, Huawei,
CheckPoint, entre outros. Atuando como provedor de soluções de TI integradas, tem como objetivo prestar serviços de
qualidade superior, através das melhores soluções e práticas de TI.
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