
SERVIÇOS COMPLETOS DE 
SUPORTE PARA O ORACLE 
EXALOGIC ELASTIC CLOUD
PRINCIPAIS RECURSOS E 
BENEFÍCIOS

O Oracle Exalogic Elastic Cloud é a primeira e única máquina de 

cloud computing integrada — hardware e software projetados para 

fornecer "cloud in a box" (nuvem na caixa). O Oracle Exalogic foi 

criado para revolucionar a consolidação de datacenters, 

proporcionando cargas de trabalho distintas, de missão crítica e 

sensíveis ao desempenho, com máxima confiabilidade, disponibilidade 

e segurança. Com esse nível de performance, você precisa da garantia 

de serviços completos de suporte a fim de explorar todas as 

capacidades do Oracle Exalogic em sua empresa.

Suporte do Líder do Setor 

O Oracle Exalogic Elastic Cloud foi criado especificamente para fornecer às empresas 
uma base para clouds privadas, seguras e de missão crítica, praticamente com escala 
ilimitada e desempenho imbatível. O Oracle Exalogic é a plataforma ideal para 
aplicativos de todos os tipos – dos programas departamentais de pequena escala até os 
maiores e mais exigentes aplicativos de ERP e mainframe.

Para atender esse padrão, a Oracle oferece suporte abrangente que cobre nosso 
hardware, software e sistemas operacionais. Nossa inovação contínua amplia o modo 
como oferecemos suporte aos nossos clientes. Embora esses produtos e soluções 
líderes da categoria tenham sido projetados para compatibilidade mútua, vamos além, 
integrando os mais elevados níveis de serviço com recursos exclusivos e pró-ativos 
que ajudam a maximizar o valor de seu investimento.

Desempenho Extremo com o Melhor Suporte 

Com uma única ligação para a Oracle, você obtém suporte inigualável aos sistemas 
Exalogic, oferecido por especialistas em escala global. Com o Oracle Premier Support 
e o Oracle Premier Support for Systems, oferecemos continuamente o melhor nível de 
suporte com:

Cobertura completa às soluções. Assim como os sistemas Oracle Exalogic, nosso 
serviço também é integrado, oferecendo acesso ao suporte completo da Oracle. O 
Oracle Premier Support for Systems garante suporte para o hardware de sistemas de 
servidores e armazenamento, firmware e para os sistemas operacionais Oracle Linux e 
Solaris 11 Express. O Oracle Premier Support inclui cobertura total para o software 
Oracle Exalogic Elastic Cloud, a suíte Weblogic e o software do Oracle Exalogic 
Storage Server. O suporte a outros softwares licenciados da Oracle que você adquirir 
será cobrado separadamente, mas fornecido junto com seu pacote de suporte, como 
uma solução de serviços única.
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SUPORTE COMPLETO PARA OS 
SISTEMAS EXALOGIC DA 
ORACLE.

RECURSOS

• Acesso ilimitado e ininterrupto 
(24x7) aos especialistas em 
software e hardware da Oracle.

• Patches essenciais, 
aprimoramentos de recursos, 
novas versões e suporte vitalício 
para o software coberto pelo 
programa

• Resposta de manutenção de 
hardware no local em duas 
horas1 (24x7)

• Técnicos experientes e peças de 
reposição originais (OEM).

• Acesso à base de conhecimento 
e recomendações atualizadas 
quanto a configurações 
específicas

• Ferramentas de suporte 
personalizadas e pró-ativas

• Serviços que cobrem todo o ciclo 
de vida do produto.

BENEFÍCIOS

• Libere sua equipe para 
concentrar-se nos principais 
desafios dos negócios, com os 
serviços consistentes e 
bem-definidos do Oracle Premier 
Support, que o ajudarão a 
gerenciar e resolver problemas 
com rapidez e eficiência.

• Poupe tempo e dinheiro com a 
redução da complexidade de TI e 
gestão com a centralização da 
gestão do suporte.

• Administre a tecnologia de sua 
empresa contando com sua 
confiabilidade e segurança.

• Proteja seus dados e ajude a 
mantê-los disponíveis.



Acesso ilimitado e ininterrupto (24x7) aos especialistas da Oracle. Sua equipe 
recebe assistência imediata dos especialistas em software da Oracle e nos sistemas 
Sun por telefone e pela segura tecnologia de webconferência. Fornecemos respostas 
rápidas e soluções comprovadas com base em nossa experiência em suporte a mais de 
um milhão de sistemas Sun em diferentes setores e incontáveis ambientes de 
aplicativos. Nossos especialistas estão disponíveis e prontos para ajudar 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.

Serviço de hardware premiado. Se você precisar de serviço de hardware, nossos 
engenheiros locais de atendimento estarão prontos para atendê-lo 24 horas por dia, 
365 dias por ano. O Oracle Premier Support for Systems oferece serviço de hardware 
no local para seus sistemas de servidor e armazenamento Oracle Exalogic dentro de 
duas horas1. Nossos técnicos, altamente treinados, utilizam sua experiência, 
ferramentas de diagnóstico e peças da Oracle para identificar e resolver problemas nos 
sistemas com rapidez.

Atualizações essenciais aos produtos. Os serviços incluem atualizações de firmware 
e de software estabelecido no contrato. Isso significa acesso aos itens cruciais como 
patches de segurança, correções de bugs, aprimoramentos de recursos e até mesmo 
novas versões, lançadas durante a cobertura de suporte ativo.

Recursos proativos. Com recursos integrados de gestão de configuração 
automatizada, você obtém orientação pró-ativa e personalizada, como verificações da 
integridade do sistema e solicitações de serviço automatizadas. Sua equipe de TI terá 
acesso total a um poderoso conjunto de ferramentas e recursos técnicos 
personalizados, viabilizando o serviço prioritário e aumentando a proatividade no 
gerenciamento de seus sistemas, bem como a colaboração com especialistas e 
parceiros do setor.

Suporte vitalício para software. Simples e previsível, a política de Suporte Ilimitado 
da Oracle é a mais abrangente e flexível do setor, cobrindo todo o seu ambiente de 
software Oracle e garantindo que — independentemente da versão do produto de 
software da Oracle em operação no momento — sua empresa poderá contar com a 
Oracle.

Instalação para Garantir Desempenho Máximo Desde o Início

A instalação correta do hardware é crucial para otimizar o desempenho do sistema. O 
Oracle System Installation oferece serviços completos de instalação e configuração 
para reduzir o tempo de implantação e otimizar os sistemas Oracle Exalogic, a fim de 
proporcionar desempenho e estabilidade contínua desde o início. O System 
Installation Services cobre todos os aspectos da implantação – da avaliação do local 
do cliente e recomendações até a entrega formal com a documentação de 
implementação.

Garantindo a Conformidade da Retenção dos Dados

As leis globais de auditoria e retenção de dados impõem restrições significativas às 
práticas de segurança de armazenamento de dados. Embora nossas equipes de 
engenharia e suporte se empenhem para evitar possíveis problemas, o serviço Oracle 
Customer Data and Device Retention permite a remoção segura de qualquer unidade 
de disco com defeito que contenha dados confidenciais e precise ser removida dos 
sistemas Oracle Exalogic, garantindo que sua empresa mantenha a conformidade.
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Suporte e Manutenção (vendidos separadamente) 

Oracle Premier Support 

Oracle Premier Support 
for Systems 

Oracle Customer Data and 
Device Retention

• Um ano de garantia.
• Cobertura ininterrupta (24x365) pela web.
• Cobertura por telefone – horário comercial
• Retorno de chamadas por telefone/web: Problema 

com gravidade 1 – 4 horas; gravidade 2 – 8 horas; 
gravidade 3 – próximo dia útil

• Esforços razoáveis do ponto de vista comercial para 
atender no local do cliente dentro de dois dias úteis 
nos países diretos.

• Unidades que podem ser substituídas no local ou pelo 
site são designadas para cada produto.

Combina um conjunto exclusivo de itens, 
documentação, checklists e ferramentas especializadas e 
promove a disciplina nas complexas tarefas técnicas 
associadas às instalações dos sistemas, garantindo que 
seu sistema Oracle Exalogic esteja instalado e em 
execução sem atrasos de implementação desnecessários.
O Hardware System Installation Services cobre todos os 
aspectos da implantação – da avaliação do local do 
cliente e recomendações até a entrega formal com a 
documentação de implementação.

Cobertura completa ao software do Oracle Exalogic 
Elastic Cloud e do Exalogic Storage Server e à Weblogic 
Suite.
• Assistência prestada por especialistas e resoluções 

rápidas de maneira ininterrupta (24x7).
• Aprimoramentos, correções e atualizações de software.
• Ferramentas pró-ativas, incluindo alertas e orientação 

sobre configuração.
• Suporte vitalício para software.

O suporte para firmware e hardware de sistema de 
servidor e armazenamento inclui o Oracle Linux e o 
Solaris 11 Express.
• Assistência prestada por especialistas e resoluções 

rápidas de maneira ininterrupta (24x7); resposta aos 
chamados de assistência de hardware no local no 
prazo de duas horas1.

• Melhorias no desempenho e no software do sistema, 
correções e atualizações.

• Ferramentas pró-ativas que incluem diagnósticos.
• Solicitações de serviços automatizadas.
Remoção segura de unidades de disco com defeito – 
que contenham dados confidenciais – que precisem ser 
removidas dos sistemas Oracle Exalogic.



 

 

Outros Serviços durante o Ciclo de Vida (vendidos separadamente) 

Production Support 
Readiness Service 

Oracle Operations 
Management for Oracle 
Exalogic 

Solution Support Center 
(SSC) for Oracle Exalogic 

ORACLE DATA SHEET

4  

Outros Serviços durante o Ciclo de Vida

Quando você escolhe o Oracle Premier Support Services, obtém acesso também ao 
Oracle Advanced Customer Services, que inclui os serviços Oracle Operations 
Management e Solution Support Center, além de assistência personalizada.

Esse serviço foi desenvolvido para ajudar os clientes a 
fazer uma transição tranquila entre a instalação, 
configuração e ativação do Exadata no período de 
pré-produção. Para tanto, são realizadas várias análises 
pró-ativas dos principais tópicos, como migração, 
backup e restauração dos dados, e prontidão do suporte 
de produção – tudo com base nas melhores práticas e na 
experiência da Oracle. O serviço também fornece 
orientação sobre a utilização eficiente dos recursos de 
suporte Oracle e funciona como um único ponto de 
contato para resolução de problemas para manter a 
ativação do novo sistema dentro do cronograma.

O Oracle Operations Management utiliza recursos 
exclusivos de gestão de serviços e propriedade 
intelectual. Essa oferta consiste em dois serviços 
principais para os seus sistemas de missão crítica:
• O Predictive Monitoring Service oferece 

monitoramento pró-ativo de sistemas, 24x7, que ajuda 
a reduzir a carga de trabalho básica da equipe de 
operações de TI com notificação pró-ativa de possíveis 
problemas. Como resultado, sua equipe de TI poderá 
se concentrar nas atividades do negócio principal da 
empresa.

• O Complete Management Service inclui processos 
baseados na ITIL (gestão de incidentes etc.), expertise 
tecnológica, relatórios, conta dedicada, gerenciamento 
técnico e uma base de conhecimento global. Esse 
serviço oferece alta disponibilidade ao sistema e 
fortalece sua equipe de TI, assumindo total 
responsabilidade pela administração do Oracle 
Exalogic. O gerenciamento pode ser feito apenas na 
camada do Weblogic ou ampliado para incluir o 
Fusion Middleware ou outros aplicativos.

Com nossa mais abrangente oferta de suporte do 
Advanced Customer Services, os especialistas do Oracle 
Exalogic trabalham no aprimoramento e suporte 
contínuos para aplicativos em cloud computing. O SSC 
fornece acesso dedicado aos especialistas da Oracle para 
os clientes que preferem gerenciar sua tecnologia de 
sistemas por conta própria.
Dependendo do nível de contratação, o serviço inclui 
gerenciamento de escala, por meio de um gerente de 
prestação de serviços, um portal personalizado, 
priorização das solicitações de manutenção, uma linha 
direta dedicada, suporte pró-ativo, centro de excelência 
virtual e otimização do desempenho.
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Soluções Completas. Confiança Total. Suporte Abrangente. 

Com base em anos de experiência em ajudar os clientes a vencer os desafios técnicos 
e dos negócios a cada dia, bem como aproveitar as incontáveis inovações do setor, a 
Oracle proporciona desempenho extremo a todos os seus aplicativos de bancos de 
dados. Para manter essa combinação exclusiva de hardware e software, fornecemos 
serviços de suporte de classe internacional.

O suporte do Oracle Exalogic oferece serviços empresariais completos para ajudá-lo a 
tirar o máximo proveito de seu sistema Oracle Exalogic. Além dos serviços iniciais e 
do suporte global 24x7 para software e hardware, você também contará com a 
expertise técnica inigualável de nossas organizações de suporte de nível mundial. Os 
serviços de suporte do Oracle Exalogic fornecem responsabilidade centralizada em 
um único ponto de contato. Assim, quando você precisar de ajuda, encontrará a 
resolução com apenas uma ligação.

Com o contínuo aumento dos requisitos dos aplicativos, o gerenciamento das 
informações associadas à administração das empresas continua sendo um dos maiores 
desafios para organizações de todo o mundo. Com o Oracle Exalogic, você pode estar 
certo de que sua solução oferecerá o desempenho extremo e o suporte completo de 
que sua empresa precisa para ser bem-sucedida.

Entre em Contato

Para mais informações sobre os serviços de suporte para o Oracle Exalogic, visite o 
site em oracle.com ou ligue para 0800 891 4433 e fale com um representante Oracle.

1 Seu sistema deve estar na área de cobertura de atendimento em duas horas da Oracle para receber atendimento no local em duas 
horas como um recurso padrão.

A Oracle tem o compromisso de desenvolver práticas e produtos que ajudam o meio ambiente
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