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TOP SITE SMB       Small and Medium Data Center Assessment 

 

Objetivo: tomar decisões qualificadas, baseadas em análises profissionais não vinculadas a 

fabricantes de equipamentos e aplicativos, para determinar as ações corretivas e os 

investimentos necessários na infraestrutura do Data Center. 

_____________________________________________________________________________ 

 

A Top Tier desenvolveu uma abordagem simplificada, mas não menos efetiva, para auxiliar os 

proprietários de Data Centers de pequeno (até 50m² ou 50kW) e médio (até 100m² ou 100kW) 

portes, na determinação de ações corretivas e dos investimentos necessários para reduzir 

vulnerabilidades e aumentar a disponibilidade (uptime) de seus Data Centers. Os resultados das 

análises são compilados de forma executiva para um entendimento mais rápido e eficaz do 

status de cada disciplina avaliada: 

▪ Arquitetura 

▪ Climatização 

▪ Elétrica 

▪ Segurança Física 

▪ Termografia elétrica e mecânica 

 

Conduzidas por profissionais com mais de 25 anos de experiência em infraestrutura de Data 

Center e certificados pelo ICOR - The International Consortium for Organizational Resilience, 

líder global em resiliência organizacional, as análises são topológicas e qualitativas e têm como 

finalidade: 
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▪ Apontar gaps que possam representar riscos de indisponibilidade ao Data Center; 

▪ Recomendar medidas de curto, médio e longo prazos, a serem tomadas para correção 

dos gaps; 

▪ Embasar tecnicamente a tomada de decisão sobre investimentos em infraestrutura; 

▪ Prevenir, de forma proativa, problemas relacionados à infraestrutura; 

▪ Proporcionar aos proprietários de pequenos e médios Data Centers, uma avaliação 

integrada de todos os subsistemas que suportam os negócios; 

▪ Indicar desvios em relação a normas, padrões e melhores práticas internacionais de 

Engenharia de Data Center; 

▪ Identificar oportunidades de melhorias da eficiência energética, com cálculo de PUE 

(Power Usage Effectiveness) atual e otimizado 

 

Benefícios do serviço:  

▪ Aumento da confiabilidade da infraestrutura do Data Center; 

▪ Redução de riscos de indisponibilidade dos serviços; 

▪ Verificação do nível de aderência a padrões e normas internacionais; 

▪ Visibilidade e escalonamento dos investimentos necessários. 

 

Preços e prazos de entrega de relatório:  

▪ Data Center pequeno: R$   9.750,00 - 05 dias úteis 

▪ Data Center médio:      R$ 14.625,00 - 10 dias úteis 

 

Condições Gerais:  

▪ Os preços são válidos para uma distância de até 100km de São Paulo/SP; 

▪ Outras localidades sob consulta; 

▪ Pagamento: 30% na contratação, 14ddl; 70% na entrega do relatório, 14ddl; 

▪ Respeitadas as normas de segurança, deve ser permitido acesso, supervisionado por um 

responsável local, ao Data Center e respectivas áreas técnicas; 

▪ Oferta válida até 30/04/2019, prorrogável ou não, a critério da Top Tier Infrastructure. 


