
Unificação das 
comUnicações 
O responsável pelo alojamento disponibiliza comunicações 
unificadas com menos 40% de servidores 

A evolução das comunicações unificadas – nas quais é possível 
aceder às mensagens de e-mail por telefone e as chamadas são 
efectuadas a partir do PC – possibilita imensas oportunidades 
de negócio para as empresas de alojamento de serviços. Mas, as 
exigências ligadas a estas comunicações unificadas são muitas. 
O software tem um processamento intensivo e assenta em 
servidores de alto desempenho, que podem ser dispendiosos, 
em termos de alimentação, e complexos de gerir. 

Barra de soluções:
•  ComuniCações unifiCadas
•  Consolidação e gestão de 

dados 
•  ti eCológiCas
•  Virtualização

PeRfiL do cLienTe 
EmprEsa: M Dados 
sEctor: Soluções de alojamento
país: Portugal
Fundada Em: 2000
Funcionários: 13
WEBsitE: www.mdados.pt 

desafio 
Para fornecer aos clientes serviços 
com base no sistema de comunicações 
unificadas da  Microsoft®, a M Dados 
pretendia uma infra-estrutura de hardware 
com excelente desempenho, incluindo os 
mais recentes processadores Intel® Xeon 
Quad-core. 

soLUção 
A empresa implementou um novo 
ambiente virtualizado com base na 
tecnologia de bastidores e servidores 
blade Dell, de modo a unificar as 
comunicações. 

VanTagens 
agilizar as ti
•  O modelo de transmissão da Dell 

assegura que as soluções chegam em 
10 dias ao destino

•  A instalação dos novos servidores 
demora um par de horas, com a 
virtualização 

melhorar o funcionamento das ti 
•  A virtualização consolida o número de 

servidores, reduzindo-o em 40%
•  O apoio abrangente assegura uma 

transição sem problemas
Gestão inteligente das ti 
•  Os novos blades assumem as funções 

de outros servidores do sistema em caso 
de paragem, simplificando a gestão 

•  A tecnologia SAN efectua o 
escalonamento dos custos, de modo a 
acompanharem a procura



Estes desafios constituíam uma preocupação 
para a M Dados, uma empresa de alojamento 
de serviços com base em Portugal, que dispo-
nibiliza tecnologias avançadas em comunica-
ções. A empresa, que faz parte do Grupo José 
de Mello, planeava implementar um conjunto 
de serviços com base nas comunicações uni-
ficadas Microsoft® usando soluções como o 
servidor Microsoft Exchange 2007, o servidor 
Microsoft Office Communications 2007 e o 
Microsoft Office Communicator 2007. 

Se pedirmos conselhos à empresa sobre a 
prestação de novos serviços, como comu-
nicações unificadas, ser-nos-á dito que o 
sucesso ou fracasso dependem da infra-
estrutura instalada. E ouviremos também 
que não basta ter um data centre com racks 
repletas de servidores com enorme poder de 
computação e que ocupam imenso tempo de 
gestão. O que é preciso, em particular dada 
a actual tendência para TI’s mais ecológicas 
e o elevado custo de espaço em Data Center, 
são servidores com excelente desempenho 
com um impacto mínimo, baixo consumo 
energético e gestão simplificada. 

A Dell tem vindo a trabalhar com a M Dados 
há já sete anos, cumprindo todos os requisi-
tos de TI da empresa durante este período. 
Manuel Castelo Branco, Administrador de TI 
da M Dados e a equipa gerem o mais recente 
software de gestão e de servidores Dell e 
actualizam regularmente o data center com 
nova tecnologia. Há três anos, por exem-

plo, Jorge Gonçalves (técnico responsavel 
pelo projecto) implementou o software de 
virtualização do servidor VMware® ESX em 
servidores blade Dell™ PowerEdge™ 1855. 

fUncionamenTo  
HaRdwaRe
•   Servidores blade Dell™ PowerEdge™ 1855 

e 1955 
•  Servidores blade Dell PowerEdge M600 com 

processadores Intel® Xeon® Quad-core
•  Bastidor modular para blades Dell 

PowerEdge M1000e
•  SAN Dell | EMC CX500  
sofTwaRe 
•  Servidor Microsoft® Exchange 2007 
•  Servidor de comunicações Microsoft Office 

2007 
•  Microsoft Office Communicator 2007
•  Acesso por voz Microsoft Office Outlook®

•  Servidor VMware® ESX 3.5 t

seRViços 
•  Consultoria de Infra-estruturas Globais Dell 
•  Dell ProSupport para TI

“ fizemos o nosso TRabaLHo de casa. É PossíVeL qUe 
obTenHamos PoUPanças de eneRgia 19% sUPeRioRes às 
de oUTRas soLUções com bLades.” 
Manuel Castelo Branco, Administrador de TI da M Dados

Ficou tão satisfeito com o desempenho e 
facilidade de gestão dos blades que efectuou 
a actualização para o modelo de servidor 
blade Dell PowerEdge 1955 quando este 
ficou disponível e acrescentou uma rede de 
áreas de armazenamento (SAN) Dell/EMC 
CX500 que é fácil de escalonar e proporciona 
uma excelente continuidade do movimento 
comercial.

Manuel Castelo Branco, , afirmou: “Na altura, 
a adopção do VMware foi o melhor que podia 
ter-nos acontecido.” De um momento para o 
outro, a empresa dispunha de três ou quatro 
servidores virtuais a serem executados numa 
só máquina, consolidando assim o espaço 
ocupado pelo antigo servidor. A equipa de TI 
conseguiu ainda instalar novos servidores em 
escassas horas, em vez de demorar alguns 
dias, melhorando significativamente a capa-

cidade da empresa para reagir às exigências 
dos clientes.

Manuel Castelo Branco recorreu à Dell para 
encontrar os melhores servidores para supor-
tar um ambiente de comunicações unificadas 
Microsoft. “Uma vez que a Dell entende as 
necessidades da nossa empresa, fornece-nos 
rapidamente as soluções mais adequadas,” 
diz Manuel Castelo Branco. “Devido à sua 
aliança com a Microsoft, a Dell conseguiu 
oferecer uma solução de TI adequada de 
modo a criar uma boa infra-estrutura de 
comunicações unificadas.” 

Segundo a Microsoft, para suportar uma 
infra-estrutura de comunicações unificadas 
os servidores tinham de ter, pelo menos, Dual 
Core com um processamento igual ou supe-
rior a 2,6 GHz e 4 Gigabytes ou mais de RAM. 



Afirma Manuel Castelo Branco: “Os blades 
Dell PowerEdge M600 tinham a potência 
para suportar um ambiente de comunicações 
unificadas  Microsoft®, permitindo um proces-
samento Dual ou Quad Core Intel® Xeon® e 
dispunham de uma RAM mais que suficiente.”

A Consultoria de Infra-estruturas Globais 
da Dell propôs uma concepção que incluía 
os mais recentes servidores blade Dell 
PowerEdge M600 com processadores Intel® 
Xeon Quad-core, combinados com um 
bastidor modular para blades Dell PowerEdge 
M1000e. O bastidor é uma das unidades para 
blades mais flexíveis, fáceis de gerir e de 
baixo consumo do mercado. Além disso, foi 
concebido para suportar a próxima geração 
de blades Dell.

a ViRTUaLização consoLida  
o númeRo de seRVidoRes,  
RedUzindo-o em 40% 
Manuel Castelo Branco não precisa de muito 
tempo para calcular as poupanças com a 
virtualização. Afirma ele: “Ao optar pelo sof-
tware VMware ESX Server 3.5 Actualização  
2 para execução nos servidores blade Dell 
PowerEdge M600, conseguimos disponibilizar 
o nosso ambiente de comunicações unifica-
das Microsoft com 40% menos servidores.” 
Isso significa que seis blades Dell estão a fa-
zer o trabalho de 10 máquinas topo de gama, 
que exigiriam, pelo menos, 4 gigabytes de 
RAM e processadores Intel Xeon Dual-core. 

O administrador de TI espera obter enormes 
poupanças de energia com os blades Dell, 
mesmo quando comparados com outras 
propostas de blades existentes no mercado. 
“Fizemos o nosso trabalho de casa,” afirma 
ele. “É possível que obtenhamos poupanças 

de energia 19% superiores às de outras  
soluções com blades.” 

Manuel Castelo Branco acrescenta:  
“A M Dados pode esperar obter poupanças 
de energia pela instalação dos bastidores 
Dell PowerEdge M1000e. A unidade utiliza a 
tecnologia inteligente em termos de energia 
da Dell que inclui ventoinhas dinâmicas 
e eficientes para optimizar o fluxo de ar e 
arrefecer o bastidor de maneira mais eficaz, 
reduzindo ainda mais as necessidades 
energéticas.”

E afirma ainda: “Estamos a executar o 
Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft 
Office Communications Server 2007 nos  
servidores blade Dell PowerEdge M600.  
O desempenho tem sido excelente e não 
se têm verificado tempos de paragem 
imprevistos.”

“ ao oPTaR PeLo sofTwaRe VmwaRe esX seRVeR 3.5 
acTUaLização 2 PaRa eXecUção nos seRVidoRes bLade 
deLL PoweRedge m600, consegUimos disPonibiLizaR o 
nosso ambienTe de comUnicações Unificadas  
micRosofT com 40% menos seRVidoRes.” 
Manuel Castelo Branco, Administrador de TI da M Dados



Simplifique a Sua SOluçãO integral em Dell.COm/Simplify

a infRa-esTRUTURa  
acTUaLizada assegURa  
Uma maioR conTinUidade  
do moVimenTo comeRciaL  
e mais escaLonabiLidade
Uma vez que o novo ambiente de comuni-
cações unificadas executa a tecnologia de 
virtualização, o risco associado a uma falha 
de hardware é significativamente reduzi-
do. Isto porque, se um servidor falhar, as 
máquinas virtuais podem ser transferidas 
para outro servidor virtual em tempo real. No 
dia-a-dia, significa que a equipa de TI pode 
responder rapidamente a aumentos súbitos 
de cargas de dados verificadas em determi-
nados servidores e efectuar actualizações e 
manutenção em hardware com um impacto 
muito reduzido nas suas operações comer-
ciais mais importantes.

Tal como acontece com toda a tecnologia 
Dell, os blades são concebidos para serem 
facilmente escalonáveis, segundo a neces-
sidade. Um factor-chave, neste caso, é o 
Dell PowerEdge M1000e, com ranhuras E/S 
adicionais e opções de comutação para res-
ponder a exigências crescentes em termos 
de ocupação de E/S. Da mesma forma, a SAN 
Dell/EMC CX500, com 4 gigabytes de memória 
cache e capacidade para 17,5 terabytes 
de dados com canais de fibra óptica, pode 
igualmente dar resposta às necessidades 
crescentes da empresa em relação a dados.

“O sucesso neste mercado depende de  
reagir instantaneamente às necessidades  
do cliente,” afirma Manuel Castelo Branco. 

“Se o cliente quiser um serviço novo ou se 
quiser adicionar umas centenas de caixas de  
e-mail, temos de o conseguir rapidamente.  
A infra-estrutura da Dell que suporta a  
M Dados assegura que somos suficientemen-
te ágeis para tirar partido das oportunidades 
de negócio quando estas surgem.”

o aPoio abRangenTe  
assegURa Uma TRansição  
sem PRobLemas
Tal como aconteceu com outros projectos de 
implementação da Dell, esta empresa apoia a 
M Dados durante todo o processo, ajudando 
a criar a nova infra-estrutura de comunica-
ções unificadas. Por exemplo, a Dell está a 
configurar as máquinas e a tratar da certifica-
ção do projecto, de modo a assegurar que o 
calendário de trabalho é cumprido. 

Uma vez que a M Dados usufrui dos serviços 
Dell ProSupport para TI, o ambiente manterá 
um elevado nível de disponibilidade, tanto ac-
tualmente como no futuro. Jorge Gonçalves, 
Técnico da M Dados, declara: “A Dell foi a 
única empresa que nos ofereceu um pacote 
completo de apoio. O excelente nível de 
serviço e o facto de poder fornecer rapida-
mente soluções sem recorrer a intermediá-
rios, foram os principais motivos para termos 
escolhido a Dell.”

para mais informações sobre este estudo 
de caso, ou para ler outros estudos de caso, 
acesse www.dell.com/casestudies e  
www.dell.pt
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“ no início do nosso PRojecTo 
de comUnicações Unificadas, 
a micRosofT foRneceU-nos os 
ReqUisiTos de HaRdwaRe. VeRificamos 
qUe os bLades deLL PoweRedge m600 
com o sofTwaRe VmwaRe esX seRVeR 
3.5 esTão a ajUdaR-nos a cUmPRiR 
esses ReqUisiTos.” 
Manuel Castelo Branco, Administrador de TI da M Dados


