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1. Controle
Código:

PDC.ES.001

Classificação:

Interna

Revisão:

Versão:

Elaborador:

Aprovador(es):

Revisor(es):

Periodicidade:

Gestão do Documento:

Anual

Equipe de Produtos

2. Confidencialidade
A presente documentação destina-se exclusivamente a empresa a qual foi enviada, sendo de propriedade da
Planus. Tem caráter confidencial e não poderá ser objeto de reprodução total ou parcial, tratamento por meios
de informática nem transmissão por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico, por fotocópia, gravação ou
qualquer outro, também não poderá ser objeto de empréstimo ou qualquer forma de cessão de uso sem a
permissão prévia da Planus, titular do copyright.
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3. Características Gerais dos Serviços e Produtos
Meios de atendimento para todos os serviços e produtos
Portal: http://servicedesk.painelcloud.com
Central de Atendimento: (11) 2102-5400 / (11) 3202-5485 / (11) 3202-5737 / 0800-702-5499
Horários de atendimento por área e tipo de chamado

Área
Suporte Administrativo

Suporte Comercial

Suporte Técnico

Horário de Atendimento
09h00 as 18h00
(Dias úteis)

09h00 as 18h00
(Dias úteis)

24x7
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Tipo de Atendimento


Faturamento;



Cobrança



Administrativo



Dúvidas referente ao contrato
estabelecido;



Requisições de serviços adicionais;



Alteração de modalidade
contratada



Atendimento de chamados



Monitoração do ambiente



Notificações ao cliente em caso de
falhas no ambiente



Agendamentos
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Acordo de Nível de Serviços (SLA - Service Level Agreement)
A PLANUS deverá manter a disponibilidade conforme nível de serviço acordado. Os padrões e políticas de TI
aplicáveis ao SLA são baseadas na melhores práticas de mercado.
Mensalmente estará disponível para todos os CLIENTES o relatório de SLA dos serviços e produtos contratados. O
CLIENTE poderá requisitar revisão do SLA até o décimo dia após a publicação do relatório de SLA. Os descontos
devem ser aplicados sobre a fatura mensal no mês subsequente ao descumprimento do SLA.
Durante os 03 (três) primeiros meses do contrato serão estabelecidos os processos de definição do SLO (Service
Level Objective) e desta forma, neste período, não haverá penalidades para o não cumprimento dos indicadores
estabelecidos.
Itens que não são contabilizados no SLA:





Interrupções provocadas por solicitações realizadas pelo CLIENTE
Paradas programadas de manutenção (janela de manutenção)
Indisponibilidade dos LINKS de Internet das operadoras locais, nas instalações do CLIENTE
Tempos de atuação ou obtenção de informação que não seja de responsabilidade da PLANUS
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4. Responsabilidades
A PLANUS não se responsabiliza por qualquer tipo de manutenção e garantia de desempenho para tecnologias,
produtos e serviços, que não estejam descritos nesse CATÁLOGO DE SERVIÇOS, nem mesmo para atualizações,
ajustes, ou análise de desempenho de aplicações desenvolvidas pelo CLIENTE e não gerenciadas pela PLANUS.
A PLANUS não se responsabiliza em realizar nenhum serviço contratado pelo CLIENTE, quando o CLIENTE assume
a responsabilidade pelo processo de migração de seu ambiente, até que os serviços sejam formalizados pela
PLANUS como ativados.
É de responsabilidade da PLANUS o início do processo de ativação dos serviços.
O processo de ativação do serviço só será finalizado após o envio das documentações solicitadas pela PLANUS e
posterior validação pelas equipes técnicas da PLANUS. O CLIENTE será notificado pela PLANUS quando concluída
a ativação dos serviços contratados e terá 48 horas para sinalizar a aprovação ou não do serviço ativado.
Quando constatado pela PLANUS que a ocorrência de falhas, perda de integridade ou incidentes de desempenho
no servidor (físico ou virtual) ou dispositivo foi ocasionada por qualquer problema ocorrido em que estejam fora
do escopo dos serviços contratados, o CLIENTE será notificado do fato, cessando então a responsabilidade da
PLANUS pela manutenção do equipamento/software enquanto a questão não for solucionada.
A PLANUS pode optar por não executar determinadas atividades, tarefas ou atender solicitações, caso julgue que
as mesmas não estejam inclusas no escopo de serviços prestados ou na MATRIZ DE ATIVIDADES, ou que prejudicará
a segurança do servidor ou qualquer dispositivo na rede. Nestes casos, a PLANUS registrará a decisão e comunicará
ao CLIENTE.
É responsabilidade do CLIENTE solicitar a abertura do chamado através do PORTAL DO CLIENTE ou da CENTRAL DE
ATENDIMENTO da PLANUS, ambos disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias por ano.
Ressaltamos que chamados abertos por outros meios ou mecanismos, podem não ter o acompanhamento devido
e isentam a PLANUS de qualquer SLA associado, além de que quando é necessário algum retorno do cliente
referente a demanda,para que o atendimento seja retomado, o SLA tem sua contagem pausada, devido estarmos
aguardando o retorno do cliente.
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5. Tecnologias Suportadas
Todo o processo de atendimento da PLANUS se dará em cima das tecnologias suportadas. Qualquer ferramenta que
não esteja nesse CATÁLOGO DE SERVIÇOS da PLANUS não será suportada, sendo responsabilidade exclusiva do
CLIENTE.
Alguns serviços e produtos são dividos em modalidades, o tipo de modalidade e os dispositivos deverão constar da
PROPOSTA COMERCIAL.
O CLIENTE deve consultar o setor COMERCIAL da PLANUS sobre a tecnologia, produto e/ou serviço desejado a ser
suportado, que não esteja no CATÁLOGO DE SERVIÇOS. Após validação da área COMERCIAL em conjunto com a
área TÉCNICA, o CLIENTE será notificado se é possível ou não a prestação de serviços.
Para ser elegível e/ou ativado o serviço em servidores e ou dispositivos, é necessário que o servidor e ou dispositivo
atenda a todas as premissas e especificações contidas nesse CATÁLOGO DE SERVIÇOS, além de passar por avaliação
da equipe TÉCNICA da PLANUS. Na etapa de análise técnica poderão ser exigidas readequações no servidor e ou
dispositivo, as quais, caso não sejam executadas, impedirão a ativação do serviço. Caso o CLIENTE opte por não
seguir as premissas em qualquer momento do contrato, a PLANUS desativará o SERVIÇO imediatamente, cabendo
ou não a ajustes COMERCIAIS.
Em casos de falhas em hardware de propriedade do CLIENTE (colocation), é de responsabilidade do CLIENTE o
reparo e contato com o fornecedor, salvo se o CLIENTE tenha contratado o serviço de manutenção de hardware
da PLANUS. A PLANUS acompanhará o fornecedor durante a manutenção do hardware em questão.
É responsabilidade do CLIENTE prover informações suficientes para que possamos efetuar a configuração de
switches e/ou routers, dentre outros equipamentos, e prover a conectividade entre os equipamentos.
Nos serviços e produtos de gerenciamento, o acesso ao servidor e ou dispositivo somente poderá ocorrer através
da rede de suporte da PLANUS ou conexão VPN, sendo necessário que o CLIENTE utilize um acesso seguro
criptografado através de VPN Client-to-Site ou VPN Site-to-Site. A PLANUS manterá em seu poder credenciais (login
e senha) com acesso administrativo aos dispositivos e fará a gestão dessas credenciais.
É de responsabilidade do CLIENTE a gestão e manutenção dos seus usuários e contas de serviços que deverão estar
sempre associados ao grupo nomeado CLIENTE no sistema operacional, onde a PLANUS, a qualquer momento,
poderá remover ou alterar a configuração de usuários que não pertençam ao grupo CLIENTE.
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6. Transições entre as Modalidades
Caso haja a necessidade de alterações nos serviços ou produtos por parte do CLIENTE, a mesma deverá ser
solicitada ao setor COMERCIAL da PLANUS. A transição será analisada pela equipe técnica da PLANUS, que poderá
solicitar informações e ações para adequação do ambiente do CLIENTE.
A transição é realizada através de acordo COMERCIAL e liberação da ORDEM DE SERVIÇO. As condições comerciais
de transição dependem das condições comerciais de contratação que constam na PROPOSTA COMERCIAL.
A transição pode ser para UPGRADE ou DOWNGRADE do serviço ou produto, porém deve ser autorizado pelo setor
COMERCIAL, juntamente com o FINANCEIRO e validada pela área TÉCNICA. O tempo de execução deste processo
seguirá fluxo normal do processo de ativação.
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7. Descrição dos Serviços e Produtos
7.1

Infraestrutura as a Service

Através do produto IaaS (Infrastructure as a Service) oferecemos uma gama de soluções de infraestrutura
de TI na nuvem que abrange desde servidores de pequeno porte até soluções de Disaster Recovery,
desenhadas usando elementos de backup, archiving, balanceamento de carga e de alta disponibilidade.
Diferenciais para sua Empresa:





Relatórios mensais
Portal de autoatendimento
Equipe especializada em Cloud
Armazenamento em Data Center Tier III (ambiente seguro)

Com a Infraestrutura as a Service sua empresa contará com alta disponibilidade do
ambiente e com tecnologias de ponta sem a necessidade de investimentos em CAPEX.

Obs: Figura acima meramente ilustrativa

DESCRIÇÃO
A equipe da PLANUS disponibilizará a infraestrutura necessária de acordo com as demandas do CLIENTE
ou o próprio CLIENTE poderá subir suas máquinas virtuais de acordo com suas demandas.
MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO
A contratação pode ser feita através de um escopo definido por quantidade de recursos (vCPU, Memória,
Disco, Sistema Operacional) e disponibilizado através dos especialistas da PLANUS ou pode ser feita
através de um Portal de Auto Atendimento onde o próprio CLIENTE pode criar, manter e desativar seus
servidores virtuais, de acordo com a contratação realizada e adequação técnica do ambiente.
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Os serviços adicionais que agregam o produto de Infraestrutura as a Service são:






Monitoramento e NOC 24x7;
Gestão e suporte S.O. 24x7;
Gestão e suporte a software 24x7;
Backup as a Service;
DR as a Service.

COBRANÇA
A cobrança será realizada pela quantidade de recursos utilizados (vCPU, Memória, Disco e Banda de
Internet) e pelos softwares licenciados em uso (Windows, Linux, SQL, Oracle, etc)
AMBIENTE
A Infraestrutura as a Service pode ser disponibilizada no datacenter da PLANUS ou na estrutura do
CLIENTE.
COMO FUNCIONA
A equipe PLANUS seguirá a Matriz de Atividades de acordo com o questionário de ativação que o CLIENTE
preencheu durante o processo de ativação. O CLIENTE poderá abrir chamados e caso o mesmo esteja na
Matriz de Atividades será atendido sem custo. Caso a requisição não esteja na Matriz de Atividades a
mesma será avaliada pela área TÉCNICA e somente será executada com a autorização do setor
COMERCIAL.
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
A área TÉCNICA deverá validar a arquitetura e topologia para a disponibilização dos recursos necessários
para o CLIENTE. Caso não seja contratado o serviço de Backup as a Service, a responsabilidade da PLANUS
estará limitada à disponibilização da Infraestrutura apenas.
ENTREGÁVEIS





Infraestrutura em Cloud compartilhada ou dedicada (no datacenter da PLANUS ou do CLIENTE);
Painel Cloud:
o Visualização dos recursos contratados (Gerência ambiente Planus);
o Visualização e manutenção dos recursos (Gerência ambiente Cliente);
Portal para acompanhamento de chamados e SLA;
Proteção aos servidores virtuais por meio de solução anti-malware ou anti vírus, conforme contratação
realizada;
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Matriz de Atividades
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para Implantação da solução.
Produto

Serviço

PLANUS

Infraestrutura as a Service

Criação do ambiente

Cliente

Observações

X

Ativação / Desativação de máquinas
virtuais
Ativação / Desativação de máquinas
virtuais
Monitoração do ambiente
(infraestrutura) de virtualização
Manter o ambiente (infraestrutura)
de virtualização disponível
Disponibilização de solução Antimalware

Horário do
Serviço
--

X
X

Gerência do ambiente Planus

24x7

Gerência ambiente – Cliente

--

X

24x7

X

24x7

X

24x7

Suporte à Infraestrutura

X

24x7

Manutenção de Hardware

X

24x7
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7.2

Backup As a Service

A Gestão de Backup é um dos processos mais importantes existente dentro das empresas. Em um mundo
cada vez mais dependente da tecnologia e a cada dia mais digital, a única forma realmente segura de
garantir a continuidade dos negócios, passa por um processo adequado de gestão de backups.
Com a Gestão de Backup da PLANUS, o CLIENTE poderá terceirizar a operação de backup e restore,
recebendo relatórios rotineiros dessas operações. O CLIENTE poderá escolher entre armazenar os dados
em storage e/ou fita, no datacenter da PLANUS ou no seu próprio datacenter.
O CLIENTE também poderá escolher os equipamentos de backup em ambiente compartilhado ou
dedicado, e no caso de backup em ambiente dedicado poderá escolher utilizar os equipamentos da
PLANUS ou seus próprios equipamentos, desde que homologados pela área TÉCNICA.
Diferenciais para sua Empresa:




Relatórios mensais
Equipe especializada e dedicada de Backup
Armazenamento em Data Center Tier III (ambiente seguro)

Com a Gestão de Backup da PLANUS sua empresa contará com profissionais especlizados
24x7x365 gerenciando seus backups diariamente!
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DESCRIÇÃO
A equipe da PLANUS fará a gestão do backup seguindo políticas de backup com profissionais
especializados e dedicados para esta tarefa.
MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO
Em primeiro lugar deve-se definir a topologia do backup:
 Backup local no datacenter da PLANUS
 Backup local no datacenter do CLIENTE
 Backup remoto com armazenamento em nuvem no datacenter da PLANUS
Em segundo lugar deve-se escolher quais equipamentos (virtuais e ou físicos) serão realizados o backup,
tipo de dado e prioridade de tempo de restore. Assim poderá ser escolhido o tipo de agente:
 Agente Snapshot
Para dimensionar o o volume (espaço de backup necessário) deve-se definir a política de retenção e
periodicidade:
 Politica e Tempo de Retenção
 Periodicidade
Depois é necessário definir o tipo de armazenamento em disco (storage) e ou mídia (fita):
 Armazenamento em Storage e/ou
 Armazenamento em Fita
O licenciamento do volume de backup será definido pelo espaço de origem e se será necessário dedicar
Drive(s) de Backup:
 Licenciamento Backup Volume
 Licenciamento Backup Drive
Para finalizar, é necessário escolher o tipo de backup no modelo compartilhado ou dedicado
(equipamento próprio ou não):
 Backup Compartilhado (datacenter da PLANUS): toda a infraestrutura necessária para a realização
dos processos de backup e restore, ambiente SAN e robô de backup são da PLANUS e atendem
inúmeros CLIENTES;
 Backup Dedicado (datacenter da PLANUS): toda a infraestrutura necessária para a realização dos
processos de backup e restore e robô de backup são da PLANUS, dedicados ao CLIENTE;
 Backup Dedicado (datacenter do CLIENTE): toda a infraestrutura necessária para a realização dos
processos de backup e restore e robô de backup são do CLIENTE
Em caso de backup em fita será necessário quantificar o número de fitas.
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COBRANÇA
A cobrança será realizada de acordo com o dimensionamento de armazenamento, quantidade de
servidores, tipo de backup e periodicidade de execução.
AMBIENTE
O gerenciamento de backup pode ser realizado para os seguintes ambientes: datacenter da PLANUS ou
datacenter do CLIENTE (local/externo).
COMO FUNCIONA
A equipe PLANUS mensalmente seguirá a Matriz de Atividades de acordo com o questionário de ativação
que o CLIENTE preencheu durante o processo de ativação. O CLIENTE poderá abrir chamados e caso o
mesmo esteja na Matriz de Atividades será atendido sem custo. Caso a requisição não esteja na Matriz
de Atividades a mesma será avaliada pela área TÉCNICA e somente será executada com a autorização do
setor COMERCIAL.
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
A área TÉCNICA deverá validar se o software de backup, hardware e tipo de mídia são suportados pela
equipe TÉCNICA.
ENTREGÁVEIS




Alertas de backups (disponibilizado 24x7x365) - Diário
1 Teste de Restore Semestral
Relatório Mensal
 Resumo do Backups
 Análise de Causa Raiz - RCA
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MATRIZ DE ATIVIDADES
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para Implantação da solução.
Produto

Serviço
Ativação de equipamento
Alteração da política de backup
Desativação de equipamento na
política de backup

PLANUS

Observações

Horário do
Serviço

X
X

8x5
8x5

X

8x5

Definição da política backup

Backup as a Service

Cliente

X

CLIENTE deve escolher tipos de
política sugeridos pela PLANUS

8x5

Implantação da política definida
Alteraçao da política de backup
Exclusão da política de backup
Restore de dados

X
X
X

8x5
8x5
8x5

X

8x5

Configuração do manuseio de mídia

X

8x5

Suporte ao backup
Atualização de Patch de Segurança
do backup
Atualização de Pacth de backup
Licenciamento
Instalação dos agentes de backup
Configuração de JOBS
Administração de console
Definição de conteúdo de backup
Execução do backup

X

24x7

X

8x5

Controle de mídias de backup

X

Armazenamento de mídias de
backup

X

Restore

X

X
X
X
X
X

Somente backup compartilhado

X
X
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Janela de backup noturna
Somente para contratação de
armazenamento de mídias
Somente para contratação de
armazenamento de mídias
3 solicitações de restore por mês

8x5
8x5
8x5
24x7
24x7
24x7
8x5
8x5
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Definições da Gestão de Backup

POLÍTICA DE BACKUP
A política de backup seguirá os padrões abaixo:
 Diário: realizado do domingo a sexta-feira, sendo que o dado é sobrescrito após 07 dias
(storage ou fita)
 Semanal: realizado de sábado para o domingo, o dado é sobrescrito após 30 dias (storage ou
fita)
 Mensal: realizado no último dia útil do mês, o dado será armazenado por até 01 ano (fita)
 Anual: realizado no último dia útil do ano, o dado será armazenado por até 04 anos (fita)
É necessário planejar execução dos backups dentro do horário entre 20:00 horas e 06:00 horas
(ambiente compartilhado ou em horários especificados no formulário de backup (em caso de ambiente
dedicado)
ARMAZENAMENTO DE FITAS
O controle e inventário das mídias para seu correto armazenamento e recuperação será de
responsabilidade da PLANUS. Os locais de armazenamentos (sala cofre) são apropriados para o
armazenamento de fitas off-site. Nossas unidades de fitas são armazenadas fora do ambiente de Data
Center.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Conforme Matriz de responsabilidade, a PLANUS é responsável por gerenciar o backup dos dados,
apontados pelo cliente, de acordo com as informações repassadas no fechamento do contrato.
Todas as alterações, que tenham impacto nas rotinas de backup das informações que estão apresentadas pelo
formulário, devem ser enviadas à PLANUS.
Novos bancos de dados, diretórios e arquivos que precisam ser adicionados ao backup e que não constem
formalizados anteriormente, devem ser reportados a PLANUS, utilizando canais oficiais de comunicação.
1.

A PLANUS não se responsabiliza por restaurar informações que não estejam listadas no formulário

2.

As solicitações de restore devem ser formalizadas pela abertura de chamado

3.

Os custos por solicitações adicionais de restore estão descritos na Proposta Comercial
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Estrutura de atendimento
Estrutura

Descrição

Equipe de Especialistas
(PLANUS)

Responsável pela gestão
equipamentos 24x7x365.

Acordo de Nível de Serviço – SLA
Severidade
Impacto ao Negócio
1
2
3
4

SLA de Resposta

do

backup

dos

Assertividade

Ambiente sem condições de
funcionamento
Problema grave, prejudicando
funcionamento do Ambiente
Problema que gera restrições ao
pleno funcionamento do
ambiente
Problema que não afeta o
funcionamento do ambiente

Em até 15 minutos

90%

Em até 30 minutos

90%

Em até 4 horas

90%

Em até 8 horas

90%

Restore Padrão

Em até 2 dias úteis para início

90%

Restore Emergencial

Em até 04hs para início

90%

Restore

Os Incidentes serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da tecnologia,
segundo a tabela acima.
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como Crítico – Nível 1 e ou 2, conforme tabela
acima. Caso o cliente ligue fora do horário comercial (08:00-18:00, ou em Finais de Semana / Feriados), e o
chamado não seja classificado com prioridade Critica (P1) ou Alta (2), o mesmo será direcionado para atendimento
no próximo dia útil.

Nota




Os tempos de resposta referem-se ao período entre a requisição de suporte técnico realizado
pelo CLIENTE e o início do atendimento por parte da PLANUS
O período de tempo entre o início do atendimento por parte da PLANUS e a finalização do
chamado não é considerado para o cálculo de tempo de resposta do SLA
Constituindo-se obrigação do CLIENTE especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de
contatar a PLANUS para abertura de chamados
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7.3

DR As a Service

Depois da gestão de backup, o Disaster Recovery (DR) é um dos processos mais importantes existente
dentro das empresas. Para garantir a continuidade dos negócios, além de ter um processo adequado de
gestão de backups, é necessário que exista um plano de Disaster Recovery implementado.
Com o produto DR as a Service da PLANUS, o CLIENTE poderá terceirizar a operação de seu DR, contando
com toda a infraestrutura, softwares e processos necessários para garantir a disponibilidade de seus
negócios. O CLIENTE poderá escolher entre armazenar sua estrutura de DR no datacenter da PLANUS ou
em outro datacenter diferente do seu datacenter principal.
Em caso de escolher o datacenter da PLANUS, o CLIENTE também poderá escolher os equipamentos
utilizados para DR em ambiente compartilhado ou dedicado.
Diferenciais para sua Empresa:





Equipe especializada na solução de DR
2 testes de DR por ano
Plano de Continuidade focado em TI
Armazenamento em Data Center Tier III (ambiente seguro)

Obs: Figura acima meramente ilustrativa

DESCRIÇÃO
A equipe da PLANUS fará a implementação e gestão do DR seguindo as políticas definidas junto com o
CLIENTE no Plano de Continuidade de Negócios para TI.
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MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO
A contratação do DR as a Service deve ser feita nas seguintes modalidades:



Infraestrutura de DR no datacenter da PLANUS;
Infraestrutura de DR em um datacenter designado pelo CLIENTE. Nesse caso é necessário definir se
a infraestrutura será adquirida pelo próprio CLIENTE ou se será contratada como serviço (IaaS);

COBRANÇA
A cobrança será realizada de acordo com a topologia implementada e poderá ser variada pela quantidade
de servidores que forem contingenciados no DR.
AMBIENTE
O DR pode ser realizado para os seguintes ambientes: datacente da PLANUS ou datacenter do CLIENTE
(local/externo).
COMO FUNCIONA
A equipe PLANUS fará uma implementação inicial da replicação entre do datacenter principal e o
datacenter de DR de acordo com as políticas definidas no Plano de Continuidade de Negócios do CLIENTE
e mensalmente seguirá a Matriz de Atividades de acordo com o questionário de ativação que o CLIENTE
preencheu durante o processo de ativação. O CLIENTE poderá abrir chamados e caso o mesmo esteja na
Matriz de Atividades será atendido sem custo. Caso a requisição não esteja na Matriz de Atividades a
mesma será avaliada pela área TÉCNICA e somente será executada com a autorização do setor
COMERCIAL.
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
A área TÉCNICA deverá validar o ambiente a ser contingenciado antes de realizar a replicação para o DR.
ENTREGÁVEIS




2 Testes de DR Anual
Plano de Continuidade de Negócios para TI
Relatório mensal
 Status da replicação entre os datacenters

MATRIZ DE ATIVIDADES
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para Implantação da solução.
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DR as a Service

Produto

Serviço

PLANUS

Cliente

Observações

Ativação da infraestrutura para DR

X

-

Implementação da Replicação
Elaboração do PCN para TI
Suporte ao DR
Licenciamento dos softwares
Realização de testes anuais no local
Realização de testes no Zerto
Emissão dos relatórios dos testes

X
X
X
X

24x7
24x7
8x5
8x5

X

Equipe Especialistas
(PLANUS)
Equipe Consultores
(PLANUS)

O PCN será feito a 4 mãos

X
X
X

Estrutura de atendimento
Estrutura

Descrição
Responsável pelo atendimento remoto 24x7x365
Responsável pelo atendimento local (agendado sob disponibilidade
técnica, somente em casos onde o suporte remoto não é possível)

Acordo de Nível de Serviço – SLA (remoto)
Severidade
Impacto ao Negócio
1
2
3
4

Horário do
Serviço

SLA de Resposta

Assertividade

Ambiente sem condições de funcionamento

Em até 15 minutos

90%

Problema grave, prejudicando funcionamento do
ambiente
Problema que gera restrições ao pleno funcionamento do
ambiente

Em até 30 minutos

90%

Em até 4 horas

90%

Em até 8 horas

90%

Problema que não afeta o funcionamento do ambiente

Os Incidentes serão categorizados por nível de severidade e impacto na condição operacional da tecnologia,
segundo a tabela acima.
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como Crítico – Nível 1 e ou 2, conforme tabela
acima. Caso o cliente ligue fora do horário comercial (08:00-18:00, ou em Finais de Semana / Feriados), e o
chamado não seja classificado com prioridade Critica (P1) ou Alta (2), o mesmo será direcionado para atendimento
no próximo dia útil.
Nota





Os tempos de resposta referem-se ao período entre a requisição de suporte técnico realizado pelo CLIENTE
e o início do atendimento por parte da PLANUS
O período de tempo entre o início do atendimento por parte da PLANUS e a finalização do chamado não
é considerado para o cálculo de tempo de resposta do SLA
Constituindo-se obrigação do CLIENTE especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de contatar a
PLANUS para abertura de chamados
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7.4

Gestão e Suporte 24X7

7.4.1 Monitoramento e NOC 24x7
Além do Simples Monitoramento
O monitoramento em um ambiente híbrido (Cloud Pública, Data Center Interno ou Externo) é muito complexo e
requer não somente a monitoramento de CPU, memória e disco. As áreas de negócio precisam ser informadas em
tempo real da disponibilidade e performance de suas aplicações de uma maneira fácil e ágil.
Ao detectar um alerta, a equipe do NOC (Network Operation Center) da PLANUS realiza a abertura de um chamado
para registro do alerta e de acordo com a criticidade do alerta identificado e da gerência do ambiente, será
realizada a notificação para o cliente. O CLIENTE deve manter o cadastro atualizado para que as notificações sejam
realizadas as pessoas corretas. Caso o CLIENTE contrate os produtos de Gestão e Suporte S.O. e Gestão e Suporte
a Software, a equipe do NOC notificará a equipe de especialistas e a mesma vai atuar no chamado imediatamente,
minimizando o impacto ao negócio.
Diferenciais para sua Empresa





Agilidade – Em caso de alerta o CLIENTE receberá o e-mail e uma ligação (para lista de escalação)
Profissionalismo - Nossa equipe além de categorizar o alerta enviará relatório diário (diário de bordo)
Experiência - A PLANUS com mais de 30 anos de experiência no mercado de TI é a empresa certa para sua
escolha
Pró-atividade – O CLIENTE receberá mensalmente o Relatório de Consumo

Obs.: Figura acima meramente ilustrativa
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DESCRIÇÃO
O monitoramento do ambiente de TI será realizado por ferramentas especializadas configuradas pela equipe
técnica da PLANUS. A equipe técnica do NOC da PLANUS fará o monitoramento assistido dos alertas

gerados automaticamente pelos softwares de monitoramento.
MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO


Monitoramento e NOC 24x7

COBRANÇA
A cobrança será realizada por equipamento monitorado, podendo ser acrescido ou reduzido mensalmente.
AMBIENTE
O monitoramento pode ser realizado nos seguintes ambientes: datacenter PLANUS, datacenter do CLIENTE (local
/ externo) e Cloud.
COMO FUNCIONA
Por meio de softwares específicos, analisando sua disponibilidade, utilização de recursos computacionais (CPU,
memória, disco), serviços, portas TCP ou UP/DOWN de equipamentos, serão gerados alertas automáticos após
atingir o threshold definido.
Assim que o alerta é detectado pela ferramenta, conforme a gerência do ambiente, a atuação poderá ser realizada
pela equipe especializada da Planus, e em casos em que o alerta gerado seja de responsabilidade do cliente, o
mesmo será notificado para ação corretiva no ambiente. A monitoração é um serviço 24x7x365.
.
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
Definição de thresholds pelo cliente (exemplo: quando o disco de um servidor atingir 90% será enviado um alerta).
Requisitos técnicos para ativarmos o monitoramento:






SNMP habilitado
Instalação de agentes de monitoração nos servidores
Conta com privilégios administrativos no ambiente do cliente
VPN e Servidor Virtual (Proxy gateway – 2vCPU/8GBRAM/100GBHD) – em caso de monitoração do
datacenter do CLIENTE
Liberação de regras no firewall
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ENTREGÁVEIS



Alertas enviados automaticamente baseado em thresholds – Online (disponibilizado 24x7x365)
Disponibilização de Dashboard de Monitoramento – Online (disponibilizado 24x7x365)



Relatório - Mensal
 Chamados (requisitantes, quantidade de chamados, tipo de tecnologia, quantidade de horas)
 SLA

Matriz de Atividades
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para implantação da solução.
Produto

Serviço

PLANUS

Licenciamento de software
para monitoramento

Observações

X

Inclusão de equipamentos
para monitoramento

Monitoramento 24x7

Cliente

--Informações de
equipamentos
encaminhados pelo
cliente.

X

Definição de threshold
(cpu/memória/disco),
serviços, IPs e portas TCP a
serem monitoradas
Configuração de threshold
(CPU/memória/disco),
serviços do sistema
operacional, IPs e portas TCP
a serem monitoradas

X

Cliente precisa passar a
lista das definições por
meio de abertura de
chamado.

X

Notificação do alarme ao
cliente

X

Registro de chamado para
alarmes

X

Manter o cadastro da lista de
escalação

8x5

-

8x5

UP/Down e Eventos
(Warming/Critical).
Sistema enviará
automaticamente email

24x7

24x7

X

Responsabilidade do
cliente manter o
cadastro atualizado.

Elaboração do Diário de
Bordo

X

Entrega diária para o
CLIENTE.

Elaboração do Relatório
Mensal

X

Entrega mensal para o
CLIENTE.
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x
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Estrutura de atendimento
Estrutura
Equipe de Especialistas
(PLANUS)

Descrição
Responsável por manter os softwares de monitoramento
operacional 24x7x365.

Acordo de Nível de Serviço – SLA

Severidade
1
2
3
4

Impacto ao Negócio

SLA de Resposta

Assertividade

Ambiente sem condições de
funcionamento
Problema grave, prejudicando
funcionamento do Ambiente
Problema que gera restrições ao
pleno funcionamento do ambiente
Problema que não afeta o
funcionamento do ambiente

Em até 15 minutos

90%

Em até 30 minutos

90%

Em até 4 horas

90%

Em até 8 horas

90%

Os Incidentes serão categorizados por nível de severidade e impacto na condição operacional da tecnologia,
segundo a tabela acima.
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como Crítico – Nível 1 e ou 2, conforme tabela
acima. Caso o cliente ligue fora do horário comercial (08:00-18:00, ou em Finais de Semana / Feriados), e o
chamado não seja classificado com prioridade Critica (P1) ou Alta (2), o mesmo será direcionado para atendimento
no próximo dia útil.

Nota




Os tempos de resposta referem-se ao período entre a requisição de suporte técnico realizado pelo CLIENTE
e o início do atendimento por parte da PLANUS
O período de tempo entre o início do atendimento por parte da PLANUS e a finalização do chamado não
é considerado para o cálculo de tempo de resposta do SLA
Constituindo-se obrigação do CLIENTE especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de contatar a
PLANUS para abertura de chamados
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7.4.2 Gestão e Suporte S.O. 24x7
Com profissionais de TI qualificados, seu Gestor de TI pode focar em atividades estratégicas da sua
empresa, trazendo mais resultados para o negócio. Porém, os profissionais mais qualificados, tem um
custo elevado, muitas vezes acima da capacidade de investimentos da sua empresa. Para reduzir seus
custos, sem abrir mão da qualidade e experiência dos profissionais de TI, a PLANUS oferece o produto
Gestão e Suporte de Sistema Operacional.
O serviço de Gestão e Suporte de Sistema Operacional consiste na administração proativa limitado ao sistema
operacional LINUX ou WINDOWS, inclui o monitoramento proativo do sistema operacional, atualizações
programadas do S.O. (patches de segurança e críticos) e recuperação do S.O. no ambiente em caso de
indisponibilidade. A administração e recuperação de desastres dos serviços instalados no S.O. (ex.: Banco de
Dados, Serviço de Web/Aplicação, Serviço de E-Mail e etc) será realizada de acordo com os serviços contratados.

Diferenciais para sua Empresa:







Redução de Custos - Redução de custos na contratação de mão de obra, férias e treinamento
Foco no negócio: O Gestor de TI da sua empresa focará na gestão e não na execução
Experiência - A PLANUS com mais de 30 anos de experiência no mercado de TI é a empresa certa
para sua escolha
Excelência no Atendimento: Prestação de serviço por profissionais especializados e certificados
Continuidade: Preserva o investimento em pessoas já alinhadas ao negócio

Com este produto sua empresa contará com profissionais especializados 24x7x365
gerenciando seu ambiente de TI.

Obs.: Figura acima meramente ilustrativa
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DESCRIÇÃO
A equipe da PLANUS fará a administração e gerenciamento do sistema operacional do servidor
especificado pelo CLIENTE.
MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO



Gestão SO Windows
Gestão SO Linux

COBRANÇA
A cobrança será realizada por servidor gerenciado.
AMBIENTE
O gerenciamento pode ser realizado para os seguintes ambientes: datacenter da PLANUS, datacenter do
CLIENTE (local/externo) e Cloud Pública.
COMO FUNCIONA
A equipe PLANUS mensalmente seguirá a Matriz de Atividades de acordo com o questionário de ativação
que o CLIENTE preencheu durante o processo de ativação. O CLIENTE poderá abrir chamados e caso o
mesmo esteja na Matriz de Atividades será atendido sem custo. Caso a requisição não esteja na Matriz
de Atividades a mesma será avaliada pela área TÉCNICA e somente será executada com a autorização do
setor COMERCIAL e do setor FINANCEIRO
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
A área TÉCNICA deverá validar se o sistema operacional e versão são suportados pela a equipe TÉCNICA.
Para o completo atendimento desse produto é necessário a contratação do serviço complementar:
 Monitoramento 24x7
 Gestão de backup??
ENTREGÁVEIS




Disponibilização de Dashboard de Monitoramento (conforme contrato)
Diário de Bordo (relatório diário com os alertas gerados e ações realizadas)
Relatório mensal
 Chamados (requisitantes, quantidade de chamados, tipo de tecnologia, quantidade de horas)
 Relatório de Consumo - CPU | Memória | Disco | Banda
 SLA
 Analise de Causa Raiz – RCA
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Matriz de Atividades
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para implantação da solução.
Modalidades

Tipo do Produto / Serviço

Gerenciamento SO Windows
Gerenciamento SO Linux

Instalação do Sistema
Operacional
Atualizações de patches
críticos e de segurança
Instalação de Roles e Features
do Sistema Operacional
Gerenciamento de Vacinas e
Patches do anti-malware

PLANUS

Cliente

Observações

X

Horário do
Serviço
8x5

X

Via processo de mudança

X

8x5

X

8x5

Configuração de Rede

X

8x5

Configuração e gestão de
cluster

X

8x5

Concessão de acesso

X

Necessário abertura de chamado

8x5

Envio de logs ou informações
de configuração do SO

X

Necessário abertura de chamado

8x5

Suporte ao S.O.

X

Necessário abertura de chamado

24x7

Analise de desempenho nas
aplicações

X

-

Boot / Shutdown no Servidor

X

Necessário abertura de chamado

24x7

Conexão remota

X

Necessário abertura de chamado

8x5

X

Suporte as aplicações

-

Reinstalação do Servidor

X

24x7

Inclusão no Domínio

X

8x5

Inclusão em VLAN
Upgrade de recursos
(memoria, disco e CPU)

X

VLAN Dedicada do CLIENTE

8x5

X

Sob Demanda

24x7

Configuração do acesso SAN
Gerenciamento Console
Virtualização

X

8x5

X

24x7

Nota:
1. Atualizações emergenciais poderão ser solicitadas e executadas com aprovação do CLIENTE e
GERENTE DE OPERAÇÕES DE TI da PLANUS
2. Sugerimos a contratação de servidor de homologação para possíveis validações
3. O CLIENTE deve ter backup do ambiente antes de qualquer atualização
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Estrutura de atendimento
Estrutura

Descrição

Equipe Especialistas
(PLANUS)

Responsável pela gestão do sistema operacional.

Acordo de Nível de Serviço – SLA
Severidade
1
2
3
4

Impacto ao Negócio

SLA de Resposta

Assertividade

Ambiente sem condições de
funcionamento
Problema grave, prejudicando
funcionamento do Ambiente
Problema que gera restrições ao
pleno funcionamento do ambiente
Problema que não afeta o
funcionamento do ambiente

Em até 15 minutos

90%

Em até 30 minutos

90%

Em até 4 horas

90%

Em até 8 horas

90%

Os Incidentes serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da tecnologia,
segundo a tabela acima.
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como Crítico – Nível 1 e ou 2, conforme tabela
acima. Caso o cliente ligue fora do horário comercial (08:00-18:00, ou em Finais de Semana / Feriados), e o
chamado não seja classificado com prioridade Critica (P1) ou Alta (2), o mesmo será direcionado para atendimento
no próximo dia útil.

Nota




Os tempos de resposta referem-se ao período entre a requisição de suporte técnico realizado
pelo Cliente e o início do atendimento por parte da PLANUS
O período de tempo entre o início do atendimento por parte da PLANUS e a finalização do
chamado não é considerado para o cálculo de tempo de resposta do SLA
Constituindo-se obrigação do Cliente especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de
contatar a PLANUS para abertura de chamados
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7.4.3 Gestão e Suporte a Software 24x7
O produto Gestão e Suporte a Software agrega qualidade de mão-de-obra especializada em TI que sua empresa
exige. Nossos profissionais utilizarão ferramentas avançadas, melhores práticas (ITIL) e processos (COBIT) para
atender sua empresa com excelência. Deixe o Gestor de TI focar na gestão e nos resultados para o negócio da sua
empresa, com o Gestão e Suporte a Software sua empresa terá a tranquilidade em TI que merece.
Diferenciais para sua Empresa




Redução de Custos: Redução de custos na contratação de mão de obra, férias e treinamento
Excelência no Atendimento: Prestação de serviços por profissionais especializados e certificados
Foco no negócio: O Gestor de TI da sua empresa focará na gestão e não na execução

Obs.: Figura acima meramente ilustrativa

DESCRIÇÃO
O SUPORTE A SOFTWARE consiste no atendimento de resolução de incidentes e solicitações do CLIENTE. A
demanda ou solicitação deverá ser realizada através de abertura de chamado pelo CLIENTE, descrevendo a
atividade ou suporte necessário, que serão atendidas por profissionais qualificados para o exercício de atividades
compatíveis com os tipos de servidores ou dispositivos na rede, levando sempre em consideração as características
e limitações dos produtos suportados. A equipe de Especialistas da PLANUS fará o atendimento remoto de acordo
com a modalidade contratada.
Categoria - Lista de Produtos / Tecnologias Suportados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtualizadores
Sistema Operacional / Tecnologias
Banco de Dados (Tarefas de DBA)
Colaboração
Microsoft System Center
Cloud
Backup
Antivírus
Firewall / VPN

Obs.: consultar outros softwares/produtos não listados
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MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO



Suporte 24x7
Suporte 8x5

COBRANÇA
A cobrança será realizada de acordo com o(s) produto(s) contratado(s). Serviços fora do escopo definido serão
cobrados de acordo com a tabela de custo por hora.
AMBIENTE
O suporte poderá ser executado para os seguintes ambientes: PLANUS, DATA CENTER PRÓPRIO (local/externo) e
Cloud Pública.
COMO FUNCIONA
Em caso de incidentes no ambiente gerenciado, identificado via monitoração, a equipe responsável realizará a
abertura do chamado no sistema e encaminhará para o primeiro atendimento. Após a verificação do ambiente,
caso seja necessário, a equipe de especialistas será acionada para realizar o atendimento e a resolução será
encaminhada ao cliente para ciência do caso.
O CLIENTE também poderá realizar solicitações de serviço através do Portal de Atendimento Planus ou ligar na
Central de Atendimento, ambos disponíveis 24x7x365. Por esses canais de atendimento, o chamado é classificado
pela equipe responsável e o chamado será direcionado para atendimento, seguindo o mesmo processo de
atendimento.
PRÉ-REQUISITOS/OBSERVAÇÕES
As equipes da PLANUS realizam proativamente análise de causa raiz, análise de eventos de monitoramento, análise
de capacidade, atualizações, pesquisa de vulnerabilidades, administração de segurança etc. A PLANUS será
detentora dos dados de acesso aos equipamentos.
Para o completo atendimento desse produto é necessário a contratação do serviço complementar:



Monitoramento 24x7
Gestão e Suporte S.O. 24x7

ENTREGÁVEIS


Relatório Mensal
 Chamados (requisitantes, quantidade de chamados, SLA)
 SLA
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Matriz de Atividades
Esta seção descreve e prevê regras de níveis de serviço e gerenciamento acordados, matriz de atividades,
responsabilidades, processos de abertura de ocorrências e recursos para implantação da solução.

Produto

Tipo do Produto / Serviço

PLANUS Cliente

Horário
do
Serviço

Abertura de Chamados – via monitoração
Abertura de chamados – canais de
atendimento

X

24x7

Suporte a incidentes e correção de erros

X

24x7

X

24x7

X

Análise de incidente e proposta de soluções,
com aprovação de mudança
Aprovação de mudança para correção de
ambiente
Suporte a Software

Observações

Aplicação de Patches

24x7

X
X

Escalada de chamados ao fabricante em
casos de Incidentes detectados nos
produtos
Solução de dúvidas da equipe de T.I. do
CLIENTE, referentes aos produtos
suportados

X

24x7
Em produtos específicos o
CLIENTE deverá ter acesso ao
fabricante

24x7

X

24x7

Instalação e configuração

X

8x5

Assistência para solução de Incidentes

X

24x7

Analise de performance e otimização do
ambiente

X

8x5

Recomendações de melhores praticas

X

8x5

Escalação emergencial para Especialista

X

24x7

Obs.: Outros serviços não listados acima podem ser requeridos e serão tratados com a cobrança HH.
Estrutura de atendimento
Estrutura
Equipe Especialistas
(PLANUS)
Equipe Consultores
(PLANUS)

Descrição
Responsável pelo atendimento remoto 24x7x365
Responsável pelo atendimento local (agendado sob disponibilidade
técnica, somente em casos onde o suporte remoto não é possível)
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Acordo de Nível de Serviço – SLA (remoto)
Severidade
1
2
3
4

Impacto ao Negócio

SLA de Resposta

Ambiente sem condições de
funcionamento
Problema grave, prejudicando
funcionamento do ambiente
Problema que gera restrições ao pleno
funcionamento do ambiente
Problema que não afeta o
funcionamento do ambiente

Assertividade

Em até 15 minutos

90%

Em até 30 minutos

90%

Em até 4 horas

90%

Em até 8 horas

90%

Os Incidentes serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da tecnologia, segundo
a tabela acima.
Os chamados serão cobertos no regime 24x7 quando categorizados como Crítico – Nível 1 e ou 2, conforme tabela
acima. Caso o cliente ligue fora do horário comercial (08:00-18:00, ou em Finais de Semana / Feriados), e o
chamado não seja classificado com prioridade Critica (P1) ou Alta (2), o mesmo será direcionado para atendimento
no próximo dia útil.
Nota





Os tempos de resposta referem-se ao período entre a requisição de suporte técnico realizado pelo CLIENTE
e o início do atendimento por parte da PLANUS
O período de tempo entre o início do atendimento por parte da PLANUS e a finalização do chamado não
é considerado para o cálculo de tempo de resposta do SLA
Constituindo-se obrigação do CLIENTE especificar os funcionários ou prepostos incumbidos de contatar a
PLANUS para abertura de chamados
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