Equipe qualificada.
Suporte dedicado.
Trabalhe com quem está
realmente preparado
para atender às suas
necessidades.

CONTRATE OS SERVIÇOS DA MPE
SOLUÇÕES E COMPROVE A NOSSA
EXPERIÊNCIA.
A MPE acompanha o avanço da tecnologia.

Treinar e aperfeiçoar a nossa equipe é uma prioridade que faz parte da nossa rotina e dos nossos
investimentos. Um profissional aprimorado tem sempre um desempenho melhor tanto na hora
de desenhar as melhores soluções quanto na hora de atender os nossos clientes. E não é só!
Nossa rentabilidade também depende disso porque sabemos que ter uma equipe afiada é muito
mais do que um simples discurso, é um compromisso.

Encontrar a solução perfeita para A sua empresa
é o nosso desafio.

Muito se fala em personalização, mas nem sempre o que o mercado entrega é uma solução 100%
customizada. A MPE realmente tem um Desenho de Soluções completo, baseado na tecnologia
HPE. Também recomendamos aplicações, sistemas operacionais, soluções de armazenamento
e componentes opcionais que atendem as necessidades atuais e futuras do seu negócio. Isso sim
é exclusividade de verdade.

Nosso suporte é um dos melhores do mercado.
Experimente e comprove.

Além da melhor equipe para desenhar soluções também temos a melhor equipe de suporte.
São profissionais que ficam sempre focados na busca de alternativas mais eficientes e viáveis
para a sua empresa. Você contará com agilidade, alto nível de atendimento e, claro, garantia
de serviços.

Nada como um portfólio de serviços que garante mais
segurança, eficiência e produtividade na área de TI.

Somos parceiros HPE para toda linha de hardware, mas também somos uma das poucas empresas
do mercado com credenciamento Partner Ready Services na hora da instalação física e lógica
desses equipamentos.

Locação de Equipamentos
Suporte de Hardware

A MPE possui uma equipe de pré-vendas que desenha soluções completas em Servidores, Storage,

Sua empresa pode garantir a atualização constante de todo o parque tecnológico
sem a necessidade de altos investimentos. Isso é possível por meio do serviço de
locação de hardware HPE. Conte ainda com as nossas negociações diferenciadas.

Backup e Networking.

Soluções de Software

• Manter atualizada a versão do sistema operacional do seu equipamento significa segurança para
os seus negócios, com um avançado suporte HPE.
• Implementação do Data Protector. Essa é uma ferramenta completa para gerar maior
produtividade e oferecer mais eficiência e segurança para os backups da sua empresa.

Como somos parceiros HPE podemos negociar
condições diferenciadas.

Desde 1990 somos parceiros exclusivos HPE, desenvolvendo soluções em conjunto
com empresas como Oracle, Equinix e VMware. Isso nos capacitou tanto para
atendimento em contas Enterprise quanto SMB. Essa parceria ainda nos permite
oferecer condições diferenciadas de pagamento para que a sua empresa possa
adquirir soluções sob medida.

PRODUTOS E SOLUÇÕES
OFERECIDAS.
NETWORKING

Aruba Mobile First
Solução em infraestrutura Mobile

A plataforma de soluções Aruba Mobile First é um conjunto de tecnologias que
colocam a mobilidade como ponto central em um ambiente de trabalho. As redes
Wi-Fi cada vez mais serão o principal meio de acesso dos colaboradores aos sistemas
produtivos e corporativos, não apenas em dispositivos tradicionais como notebooks,
mas também em tablets e celulares, seguindo o crescimento massivo da IoT. Esta
área do portfólio consiste em switches de Acesso, Core e distribuição com recursos
avançados para redes mobile, integração com sistemas de segurança (ClearPass
– NAC), classificação avançada de QOS, alta performance em encaminhamento de
pacotes, flexibilidade modular para as mais diversas soluções e tamanhos de rede.

Soluções Wi-Fi – Aruba Networks

A MPE Soluções possui larga experiência em entregar solução em redes Wi-Fi para
todas as aplicações. Desenvolvemos o projeto desde o início de forma consultiva pois
empregamos ferramentas de simulação para cobertura de redes Wi-Fi, Site Survey
e PoC (Provas de Conceito).

O portfólio de Access Point oferece uma gama produtos para as mais diversas
situações, sendo ambientes com baixa ou alta densidade de usuários, sempre
entregando uma experiência de navegação robusta e consistente.
Contamos com profissionais com altas certificações técnicas e treinamentos no
exterior para garantir a excelência nos nossos serviços.

ClearPass

O ClearPass resolve os desafios de segurança atuais em qualquer rede com ou sem
fio de vários fornecedores, substituindo o AAA legado desatualizado por políticas com
reconhecimento de contexto. Oferece visibilidade, controle de políticas e automação
de fluxo de trabalho em uma solução coesa. A solução ainda classifica dispositivos
para definir políticas inteligentes de acesso em redes de computadores. É possível
conceder ou negar privilégios de acesso de usuários automaticamente com base no
tipo de dispositivo, no status da propriedade ou no sistema operacional.
O ClearPass Guest permite fornecer a clientes e visitantes acesso seguro às redes
com e sem fio, com uma experiência de convidado completa. Tudo isso de forma
simples e gerenciando facilmente os privilégios de acesso do visitante à rede segura.
Além da proteção NAC por sessão do sistema, você pode especificar se deseja
permitir ou negar aplicativos peer-to-peer ou dispositivos de armazenamento USB.
Você pode automaticamente remediar ou colocar em quarentena endpoints que não
estão em conformidade com as políticas de postura corporativa. Usando o painel
do administrador, é fácil manter-se atento aos dispositivos não-compatíveis, aos
usuários e às razões para não-conformidade.

Mobile Engagement (Meridian)

Introduza seu aplicativo móvel com recursos baseados em localidade para aumentar
o envolvimento com seu cliente. Forneça mapeamento interno, mapas precisos,
conteúdo específico de local e notificações baseadas em proximidade para usuários
de aplicativos móveis durante as visitas ao seu negócio. Usando o Aruba Meridian
e os Beacons, conseguimos personalizar a experiência que seu cliente terá,
independentemente do tamanho do seu negócio, seja um estádio, um supermercado
ou salas de conferência.

BLADES

PROLIANT

Redes para Datacenter

Switches Modulares Arista
Hoje em dia, as empresas estão tentando
criar uma estratégia de TI que aproveite as
vantagens das tecnologias disruptivas, como
mobilidade, computação na nuvem e Big Data.
Ao mesmo tempo, os negócios exigem mais
conveniência, velocidade e agilidade. O HPE
BladeSystem, combinado com a poderosa
plataforma de gerenciamento HPE OneView,
ajudará você a agilizar cada etapa das suas
operações de TI. Você pode otimizar as suas
cargas de trabalho com mais demanda,
ao mesmo tempo que começa a trilhar
o caminho rumo à infraestrutura composta.

Soluções de servidor simples, acessíveis
e confiáveis, que oferecem mais poder e
eficiência, desempenho excepcional e grande
capacidade de cache e memória. Com a
possibilidade de gerenciamento à distância
e alta capacidade de expansão é possível
adicionar memória, discos e processadores
sem perder o investimento inicial. Eles
simplificam a consolidação e o gerenciamento
do servidor e adaptam-se a qualquer tamanho
de ambiente.

Os switches modulares da Arista oferecem uma plataforma ideal para a criação de
redes de data center de alto desempenho. Projetados para grandes redes virtualizadas
e de nuvem, os switches modulares Arista são switches de backbone universais e de
alto desempenho. Os recursos avançados de sistema operacional extensível (EOS)
Arista de monitoramento de rede, sincronização de precisão e virtualização de rede
VXLAN são combinados a recursos de hardware existentes e a sofisticadas opções
de sistemas e placas de linha para dar suporte à proteção dos investimentos por
um longo tempo.

Sistema operacional extensível Arista

O sistema operacional extensível (EOS) Arista é um sistema operacional para redes
baseado em Linux, totalmente programável e altamente modular, centro das soluções
de rede de nuvem Arista para data centers corporativos e de redes de nuvem.
Por meio de sua capacidade de programação, o EOS permite que um conjunto
de aplicativos de software que oferecem automação de fluxo de trabalho, alta
disponibilidade, visibilidade de rede sem precedentes e análise e rápida integração
a uma ampla variedade de aplicativos de terceiros para serviços de virtualização,
gerenciamento, automação e orquestração.

STORAGE/BACKUP

Converged System

HPE Flex Fabric

Faça a convergência de ativos de data center, responda a cargas de trabalho dinâmicas,
explore totalmente as tecnologias de virtualização e SDN e forneça ambientes de
nuvem multilocatários na velocidade do software. Com o HPE FlexFabric, você nunca
fica preso a uma configuração operacional, arquitetura proprietária ou malha de rede
específica. Nossa arquitetura de malha de data center automatizada e programável
oferece acesso instantâneo a aplicativos e serviços baseados na nuvem para que
seu data center possa crescer e se adaptar aos seus negócios.

Conte com a mais alta confiabilidade para
armazenar e compartilhar dados, agilizando a
comunicação com seus clientes, funcionários e
parceiros. A segurança pode ser um diferencial
no seu negócio, já que as suas informações
estarão sempre disponíveis, podendo ser
escaladas e atualizadas sempre que preciso.

Soluções multifuncionais, simples e inovadoras
integram computação, armazenamento
definido por software e inteligência definida
por software para que você possa implantar
VMs na velocidade da nuvem, simplificar
operações de TI e reduzir custos.

HPE Altoline

As soluções de rede abertas da Hewlett Packard Enterprise evitam que você fique
preso a um só fornecedor e oferecem a habilidade de dimensionar a sua rede
de data center de nuvem, para atender aos seus requisitos de negócios, ao mesmo
tempo que usa os recursos que atendem melhor às suas necessidades e diminui
os seus custos.

Cases de Sucesso
Amil

Em outubro de 2012 a AMIL precisava aumentar consideravelmente a performance do sistema
core (SYSAMIL), que já não atendia mais às expectativas em termos de tempo de resposta para
o usuário. Propusemos a utilização do novo servidor DL980, com arquitetura PREMA. Trinta
dias depois, o sistema SYSAMIL estava rodando plenamente em um servidor DL980, com
3 processadores de 10 Cores cada e com folga para crescimentos futuros. Foi ainda colocado um
segundo servidor do mesmo modelo para que, em cluster, pudessem aumentar a disponibilidade
do sistema como um todo. Hoje, a AMIL conta com 9 servidores DL980 para diversas outras
tarefas, com enorme aumento de performance e baixíssimo custo de propriedade.

Komatsu

ALGUNS DOS NOSSOS
CLIENTES
AC Camargo, Amil, Amsted Maxion, Audi, Bloomberg, Cipasa, Coteminas,
DASA, Editora Moderna, Faculdade Belas Artes, Grupo Ultra, Komatsu,
Mondial Assistance, Nextel, Pepsico, Schenker, Sherwin Williams,
Suzano Papel e Celulose.

Cliente MPE há cinco anos, a Komatsu precisava atualizar seu parque tecnológico. Substituímos
então seu storage, que era de uma empresa concorrente, por equipamento HPE, o que permitiu
que focassem em seu negócio sem se preocuparem com paradas e espaço de armazenamento.
Em seguida, surgiu a oportunidade de substituição do Core de Switches (que por padrão global
é da concorrente Cisco). Implantamos dois Cores 7510, que possuem diversas vantagens em
comparação ao da Cisco. A Komatsu Brasil é a única empresa do grupo no mundo que tem
solução HPE em seu Core.

Suzano Papel e Celulose

Cliente MPE há 16 anos, a Suzano Papel e Celulose – segunda maior produtora de celulose
de eucalipto do mundo – precisava fazer a migração da versão 4.7 do SAP para a 6.0.
Para isso, a empresa teria que realizar a troca de seus equipamentos com tecnologia HPE por
outros modelos que suportassem a nova versão do produto. Além desse upgrade, ainda nos
foi solicitado fazer a migração para o suite on Hana recém-lançado pela SAP. Nossa proposta
foi implementar dois equipamentos para rodar o SAP Hana, além de sete lâminas Blade para
o restante das aplicações do sistema com licenciamento normal. Assim que essa nova operação
entrou no ar, o help desk da empresa recebeu ligações de usuários elogiando que o sistema
havia ficado muito mais rápido. Essa agilidade também resultou em ganhos de produtividade
para o setor de tecnologia, que passou a receber menos ligações com demandas emergenciais
da equipe de profissionais que utilizam o SAP.
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