Soluções de infraestrutura que
atendem às demandas das
organizações digitais
SONDA, principal integradora de soluções tecnológicas da
América Latina, atualizou sua infraestrutura com a Dell
Technologies, a fim de potencializar sua oferta de
soluções e serviços voltados a solucionar as necessidades
de transformação e digitalização de centenas de
organizações em toda a região.
Há mais de quatro décadas, a SONDA está focada em
transformar e disponibilizar aos seus clientes soluções
tecnológicas e serviços que permitam maior eficiência,
agilidade e crescimento para seus clientes. Para isso,
conta com um amplo portfólio baseado em infraestrutura e
serviços de valor agregado que atendem às necessidades
de todas as áreas da indústria, pública ou privada, e
setores como a venda a varejo, Governo, mineração e
transporte, entre muitos outros.

Integradora de soluções TI
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Necessidades de negócio

Soluções de TI

SONDA procurou renovar os seus equipamentos e evoluir em
termos tecnológicos, para que seus clientes pudessem contar
com ferramentas tecnológicas que os permitam continuar na
vanguarda para permitir que eles fiquem à frente.
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Da mesma forma, SONDA buscava oferecer soluções de
última geração, com altos níveis de eficiência, segurança e
•
economia de energia, além de exigir capacidade de alto
•desempenho, com custos acessíveis e que se adaptassem às
necessidades de cada cliente, tendo em conta os desafios que
a pandemia deixou para as empresas.
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Resultados de negócio
Uma vez instaladas as soluções na infraestrutura da SONDA, a organização conseguiu:
1. Fortalecer seu portfólio de serviços em nuvem,
armazenamento, infraestrutura e servidores.
2. Aumentar a capacidade de fornecer aos seus clientes
soluções de última geração, com custos eficientes e
suporte no processo de transformação digital.

Nível de
Otimização de Dados

4.5:1
*Resultados obtidos no Data Center SONDA

3. Maior alcance nos 10 países da América Latina em que
a SONDA mantém operações, retendo e acompanhando
seus clientes em seus desafios de negócios.

Tempo médio de
resposta ou tempo
de latência de

0,32 Ms*

O equipamento PowerStore que
suporta as cargas de trabalho ocupa
apenas

DUAS UNIDADES

DE RACK (2U)

Um exemplo disso se reflete na renovação de projetos e
desenvolvimentos de infraestrutura que SONDA alcançou
no setor de mineração chileno, um setor que precisava ter
uma tecnologia simples, eficiente, capaz de chegar a
lugares inóspitos, com fácil administração. Isso graças à
adição do Dell EMC VxRail.

A adição do Dell EMC
PowerStore e do Dell
EMC VxRail

Outro exemplo é o setor bancário no Chile, onde foi
identificada a necessidade de uma solução em nuvem
eficiente, sem problemas de crescimento e com ótimo
desempenho, que melhorasse o atendimento ao usuário
nos tempos de resposta. Hoje, com a implementação do
Dell EMC PowerStore e do Dell EMC VxRail, os
resultados foram positivos e o objetivo de melhorar a
capacidade de resposta no setor bancário foi alcançado.

A pandemia veio para acelerar a transformação digital que
as organizações da região estavam passando de forma
incipiente. Essa situação começou a trazer para o negócio
da SONDA demandas que exigiam soluções com novos
níveis de segurança, versatilidade, qualidade, velocidade,
economia de energia, economia de espaço e até mesmo
gerenciamento e hospedagem de dados. Para isso, a
SONDA decidiu incorporar novas tecnologias em sua
infraestrutura: Dell EMC PowerStore e Dell EMC VxRail.

“As soluções da Dell Technologies nos

permitem complementar três pilares
fundamentais: tecnologia, preço e
necessidades. Ter esse valor agregado
para nossos clientes no
desenvolvimento de novos negócios
tem sido perfeito e bem recebido”.

Rodrigo Farias
Gerente de Tecnologia SONDA Chile
(Datacenter e Cloud Computing).

As duas soluções, que se tornaram parte essencial dos
projetos da SONDA, estão disponíveis para os 10 países
que a integradora atende na América Latina, ou seja,
estão trabalhando e desenvolvendo do México ao Chile,
incluindo os mercados da Costa Rica, Panamá, Argentina
e Brasil, onde há grandes projetos em desenvolvimento.
O trabalho conjunto que vem sendo realizado com a Dell
Technologies e as equipes de trabalho da SONDA para
cada país permitiu que a empresa projetasse e
implementasse tecnologias com grande impacto no
desenvolvimento de organizações e sociedades em toda a
região. Além disso, facilitou a abordagem para especificar
os vários ciclos de negócios, levando em consideração os
fatores de mudança de cada país.

“Ser parceiro da Dell Technologies
SONDA conseguiu ser mais ágil, capaz de se adaptar e
orientar seus clientes a fazer as mudanças exigidas pelos
novos cenários, o que também lhe deu maior
competitividade no setor e uma melhor posição com um
atendimento mais rápido, ativando mais capacidades e
gerando mais crescimento. Dessa forma, eles
conquistaram mais negócios e foram mais facilmente
integrados às conversas estratégicas com os clientes.

significa fornecer soluções eficientes e
inovadoras, além de facilitar o sucesso
de negócios difíceis e desafiadores
para a SONDA.”
Elías Riveros.
Gerente Regional de Alianças da SONDA
(Divisão Corporativa de Serviços de Plataforma).

A arquitetura revolucionária
do Dell EMC PowerStore
A arquitetura revolucionária do Dell EMC PowerStore foi
um dos principais atrativos para SONDA, cujos serviços
de armazenamento operam a partir de seu próprio data
center com o Dell EMC PowerStore, tomará a decisão de
atualizar a infraestrutura da empresa com esta solução.
A adição do Dell EMC PowerStore ao seu portfólio ocorreu
em um momento em que os clientes de todos os setores
buscavam maior desempenho e capacidade a um custo
razoável.
Ter uma solução de armazenamento de ponta e
extremamente robusta em termos de agilidade,
capacidade, funcionalidade e eficiência, como o Dell EMC
PowerStore, permite operar em ambientes de produção
cada vez mais exigentes, o que acaba se traduzindo em
níveis mais altos de satisfação, tanto para SONDA, quanto
e para seus clientes.
Em alguns países da região, como Peru, Argentina e
Uruguai, os clientes que tinham o Dell VNX foram
atualizados para o Dell EMC PowerStore 500, pois ele
oferece melhorias importantes e significativas na
experiência do usuário. Essa tendência é observada no
Peru, em indústrias como mineração; na Argentina e
Costa Rica em áreas como Governo; e no Panamá no
setor bancário. SONDA, por ter uma solução tão versátil
quanto o Dell EMC PowerStore, consegue atender às
necessidades de todos os setores.
Notavelmente, a família inovadora de dispositivos de
armazenamento de dados All-Flash da Dell EMC
PowerStore oferece uma infraestrutura centrada em dados
inteligente e adaptável que transforma e mobiliza cargas
de trabalho SONDA tradicionais e modernas. Além disso,
há um salto no desempenho graças ao uso da tecnologia
NVME, com a qual são obtidas importantes melhorias,
como:

“Atualmente, um dos maiores

desafios é ter uma plataforma que nos
permita integrar capacidade de
processamento, armazenamento e
segurança de forma mais profunda do
que o tradicional. Nesse sentido, a
tecnologia Dell EMC VxRail HCI tem
facilitado o crescimento e a aquisição
de novos negócios em setores nos
quais a empresa tem foco, como
mineração, governo e bancos. Temos
dezenas de projetos de sucesso que
contam com mais de 250 nós nas
instalações de nossos clientes e nos
data centers da SONDA”, afirma”

Víctor Ladrón De Guevara
Consultor Sênior de Desenvolvimento de Negócios
Regionais da SONDA (Platform Services Corporate
Division).

Entre os vários benefícios que se destacam do Dell EMC
VxRail HCI, SONDA identificou que esta solução permite:
Fornecer uma arquitetura mais simples e intuitiva e
ferramentas de gerenciamento nativas
desenvolvidas em conjunto com a VMware para
facilitar o controle de recursos.
Gerar uma integração total com VMware e
VMware Cloud Foundation (VCF).

Eficiência de espaço maior que 4:1
Tempo de resposta inferior a 0,5 ms

Criar várias opções de crescimento, seja em
processamento ou em capacidade de disco, com a
engenharia de servidores da Dell Technologies.

Redução do consumo de energia pela metade
Outra vantagem que SONDA destaca é a facilidade de
integração do Dell EMC PowerStore com plataformas
baseadas em aplicativos ágeis, containers, virtualização
com VMware e gerenciamento com bancos de dados
padrão do setor, obtendo a ferramenta tecnológica mais
adequada para atender seus projetos de transformação
de forma centralizada e eficiente.

A sinergia que foi construída entre ambas as empresas
levou a SONDA a ser parceiro Titanium da Dell
Technologies a nível regional, obtendo esta categoria em
10 países. Ou seja, um especialista em tecnologia e um
aliado estratégico que ajuda a entender e resolver
problemas de negócios.

Transformação da
infraestrutura
hiperconvergente (HCI)
com o Dell EMC VxRail
Os clientes geralmente procuram hiperconvergência
vinculada ao VMware e com o Dell EMC VxRail, SONDA
tem feito questão de atender a essa demanda, graças ao
relacionamento que sempre foi mantido entre VMware e
Dell Technologies, conseguindo assim a perfeita
integração.

ht ps:/ www.del .com/en-si/dt/solutions/index.htm

Saiba mais sobre as soluções
da Dell Technologies

Ter suporte abrangente e completo para instalação
e configuração nos diferentes cenários de
produção e negócios, seja em grandes Data
Centers ou em locais localizados a mais de 3.000
metros de altura, conforme exigido pelo setor de
mineração.

Tanto a SONDA quanto a Dell Technologies baseiam sua
estratégia de negócios na priorização das necessidades e
desafios de seus clientes. Para realizar juntos com
sucesso um projeto dessa magnitude, é essencial
desenvolver uma boa harmonia e compartilhar a vocação
de entregar soluções e serviços de excelência.
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Entre em contato com
a Dell Technologies
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Siga-nos nas redes sociais

