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Flex
Flex é o proprietário da marca Cloud4Y, que desde 2009 vem trabalhando no mercado
de serviços em nuvem. Atualmente, a empresa é uma das principais líderes na Rússia,
o que cria serviços seguros e de alta tecnologia em nuvem.
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Flex
Flex é o proprietário da marca Cloud4Y, que desde
2009 vem trabalhando no mercado de serviços em
nuvem. Atualmente, a empresa é uma das principais
líderes na Rússia, o que cria serviços seguros e de
alta tecnologia em nuvem.
O objetivo da empresa é oferecer a seus clientes uma oportunidade de
melhorar a eficiência da gestão empresarial. A Cloud4Y fornece
assistência a empresas de vários tipos e escalas na criação de infraestrutura de TI confiável e confidencial a um preço acessível. Hoje a
empresa é um dos principais fornecedores de serviços IaaS e SaaS na
Rússia.

Serviços
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O principal produto da empresa sobre o qual a maioria de suas
soluções e serviços são construídos é um servidor virtual de
nuvens/centro de dados ou Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Servidor virtual em nuvem -

O IaaS está disponível nas plataformas Windows e Linux e oferece aos
clientes a capacidade de alugar recursos de computação para
construir uma infra-estrutura de TI totalmente funcional na nuvem.

Nuvem FZ-152 (UZ-1, 1K) -

A Cloud4Y possui um cluster certificado e os certificados necessários
de conformidade com as exigências da Lei Federal-152 sobre dados
pessoais, 1K, que permite à empresa colocar e proteger dados
pessoais até 1 nível de segurança inclusive. Todas as licenças e
certificados disponíveis estão em conformidade com a legislação atual
da Federação Russa e as exigências dos órgãos executivos para a
prestação de serviços em nuvem, tanto na Rússia como no exterior, no
IaaS, PaaS e SaaS.

Recuperação em caso de desastre Soluções de recuperação de desastres e soluções resistentes a
-

desastres são implantadas em dois centros de dados em Moscou. Os
centros de dados são conectados por um anel óptico com canais de
comunicação redundantes, o que permite utilizar soluções georeferenciadas e garantir alta tolerância a falhas do serviço.

Além disso, a empresa oferece: soluções de armazenamento
(armazenamento de objetos S3, armazenamento de arquivos,
armazenamento para arquivos e backups); soluções para organização
remota do trabalho, incluindo soluções de Sistema de Dados de Rádio
e Infra-estrutura de Desktop Virtual, transferência de dados
criptografados e outras soluções de software SaaS; solução de
backup em nuvem; soluções para desenvolvedores e trabalho com
dados grandes, treinamento aprofundado, renderização de vídeo e
gráficos; soluções de software em nuvem (soluções SaaS): correio
corporativo, 1C, 1C-Bitrix, sistema de prevenção contra vazamento de
dados, antivírus, etc.
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Desde sua fundação, o foco principal da empresa é a alta tolerância a
falhas de serviços em um compartimento com condições vantajosas e
flexíveis. A empresa se esforça para ser a primeira em tudo que diz
respeito à inovação, certificação, soluções tecnológicas e suporte
completo ao cliente. A Cloud4Y oferece um serviço de janela única,
onde o cliente pode fechar todas as questões relacionadas a TI.

Exportações

A fim de desenvolver com sucesso a direção de exportação, a
administração da empresa toma uma série de decisões estratégicas:
obtém a certificação da infra-estrutura para a colocação e proteção de
dados pessoais; faz parcerias com centros de dados na Alemanha e na
Holanda, inclusive para atender às exigências do Regulamento Geral
de Proteção de Dados; participa de fóruns internacionais de TI (Gitex,
Websummit); tem especialistas em cada departamento para trabalhar
com o público estrangeiro; desenvolve ativamente mercados
potenciais, clientes e parceiros; 70% dos funcionários falam
inglês.Além disso, a empresa está 100% otimizando seu website, base
de conhecimento e materiais de marketing para o público de língua
inglesa, cria páginas de destino para serviços básicos em árabe,
personaliza a busca e a publicidade direcionada para o público
estrangeiro.

Prêmios

De acordo com o portal de informações corporativas da TAdviser, a
Cloud4Y tem vencido por três anos consecutivos (2017-2019) pelo
número de projetos da IaaS implementados na Rússia.
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Planos

Num futuro próximo, a administração da empresa pretende
fortalecer suas posições no mercado doméstico através de
contratos com os principais líderes da indústria, contratos
governamentais, estudar o potencial das regiões do Extremo
Oriente, expandir a presença e a visibilidade nas regiões do
Oriente Médio e do Norte da África e nos países europeus. Além
disso, está prevista a abertura de sua própria plataforma
tecnológica e escritório no país da região do MENA.
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Rede de centros de dados
na Rússia e no exterior

Infra-estrutura certificada de
acordo com UZ-1, 1K, 1G

Mais de 2.000 clientes em todo
o mundo

No mercado de serviços na nuvem mais do que

11 anos
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 3, Avangardnaya ulitsa

+7 495 268-04-12
support@cloud4y.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://monolith.madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3317

pr@madeinrussia.ru

