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A  ServerMania  é  uma  empresa  canadiana  

com  mais  de  uma  década  de  experiência  

na construção de plataformas de alojamento 

web com uma infraestrutura de alto 

desempenho para empresas  nos  quatro  

cantos  do  mundo.

 Oferecemos  uma  ampla  gama  de  serviços  

dedicados totalmente personalizáveis, híbridos, 

na cloud, de colocação e de trânsito de IP. 

A nossa missão é a de capacitar os nossos 

clientes, equipando-os com um alojamento de 

infraestrutura rápida, confiável  e  inovadora,  

enquanto  mantemos  um  SLA  de  100%  de  

tempo  de  funcionamento  da rede. Tudo isto 

com o suporte de uma equipa de resposta 

rápida que funciona 24/7/365 - uma das com 

melhor tempo de resposta da indústria.



www.servermania.com            support@servermania.com            1.888.237.6637

A REDE DA 
SERVERMANIA

Com datacenters espalhado pelo mundo, a missão da ServerMania é a de 

fornecer o melhor serviço em alojamento web flexível em servidores, gestão e 

suporte.

A ServerMania aloja uma larga gama de 

hardware de servidor dedicado, desde servidores 

económicos perfeitos para aplicações de pequenas 

empresas até poderosos processadores duplos, 

máquinas com 24 núcleos que suportam até um 

terabyte de RAM. Os clientes de alojamento de 

servidores web podem implementar servidores 

dedicados em qualquer um dos locais onde 

se encontram os servidores da ServerMania, 

incluindo:

MONTRÉAL, QC BUFFALO, NY LOS ANGELES, CA DALLAS, TX

AMESTERDÃO, NL AUCKLAND, NZ NOVA IORQUE, NY LONDRES,UK
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SERVIDORES 
DEDICADOS

Servidores dedicados 
personalizados
Os servidores dedicados 
da ServerMania podem ser 
personalizados para ir de encontro 
às necessidades do seu negócio. 
Escolha de entre uma ampla 
variedade de configurações-base 
antes de personalizar o hardware e 
o software para as suas aplicações.

Servidores dedicados com 
10Gbps
O servidores dedicados com 
10Gbps da ServerMania 
apresentam uma capacidade 
inigualável e um desempenho de 
rede elevado para as aplicações 
com maiores necessidades de 
largura de banda.

Coleção de relíquias
A coleção de relíquias da 
ServerMania oferece preços 
imbatíveis em servidores de 
gerações anteriores suportados 
por um SLA de funcionamento 
superior ao do mercado.

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

Os  servidores  dedicados  da  ServerMania  são  a  opção  de  servidores  de  

alojamento  mais poderosa  e  flexível  que  se  encontra  disponível.

Cada  servidor  dedicado  é  um  equipamento individual   montado   em   bastidor   e   construído   com   

componentes   de   gama   empresarial selecionados  pela  experiente  equipa  de  técnicos  da  ServerMania  

para  ótima  rentabilidade  e confiabilidade.Os  servidores  dedicados  são  ideais  para  situações  que  

requerem  alta  disponibilidade  e  que exigem um ótimo desempenho IO, grandes quantidades de memória 

ou processamento de alto débito.  Uma  vez  que  cada  componente  de  um  servidor  dedicado  pode  

ser  exclusivamente personalizado, estes oferecem uma solução poderosa e flexível até mesmo para as 

situações mais exigentes.

https://www.servermania.com/dedicated-servers-hosting.htm
https://www.servermania.com/10gbps-dedicated-servers.htm
https://www.servermania.com/legacy-servers.htm
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SERVIDORES 
HÍBRIDOS

Os servidores híbridos combinam a conveniência de uma máquina virtual com o 

desempenho de um servidor dedicado.

Cada servidor híbrido é um ambiente autocontido com acesso total à raiz da máquina. Os servidores 

híbridos funcionam sobre em servidores dedicados de alta potência e utilizam virtualização KVM. Ao 

contrário do alojamento em VPS tradicional, os servidores híbridos são colocados em servidores com 

poucos clientes, garantindo desempenho e estabilidade excepcionais.

Os  Servidores  Híbridos  estão  disponíveis  numa  grande  variedade  de  configurações,  além  de 

alternativas  personalizadas  que  podem  ser  criadas  para  fazer  face  às  suas  necessidades específicas. 

Os utilizadores dos servidores híbridos podem escolher entre três configurações na nossa série LITE ou 

PERFORMANCE.
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NÍVEL DE HARDWARE - SERVIDOR FÍSICO

Processadores 
individuais 4-core

SSD Empresarial DDR3 1333 
Memória ECC

Uplinks de rede 
múltiplos de 10Gbps

E3 Lite Series

Uma boa escolha para um volume mais 

ligeiro. O E3 Lite Series disponibiliza 2 

vCores, 8GB de RAM e discos SSD.

E3 Performance Series

A configuração perfeita para aplicações 

que necessitam de alto desempenho. 

Disponibilizam 4 vCores, 16GB de RAM e 

discos SSD maiores.

SAIBA MAIS

https://www.servermania.com/hybrid-smart-servers.htm
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Colocação

Os serviços de colocação da ServerMania permitem que as empresas alojem o seu próprio hardware nos nossos 

datacenters ecológicos de classe mundial. Oferecemos soluções de colocação desde servidores únicos até bastidores 

personalizados completos. Os datacenters de colocação da ServerMania, localizados em Buffalo, NY, e Montréal, 

Canadá, são instalações de última geração, seguras e eficientes. Cada uma delas oferece conectividade de fibra 

redundante a diferentes fornecedores de primeira categoria e estão localizados de forma central por forma a 

oferecer uma conectividade de rede ideal.

SAIBA MAIS

Serviços geridos

Os serviços geridos da ServerMania permitem aos clientes de alojamento web em servidores uma gama abrangente 

de soluções focadas no desempenho, segurança e disponibilidade. Os clientes de alojamento web de servidores 

confiam nos nossos tempos de resposta de suporte de 15 minutos e bem como no nosso SLA com garantia de 

funcionamento de rede a 100%. Os serviços gerenciados da ServerMania trazem para os seus servidores o 

conhecimento e a experiência por detrás da nossa infraestrutura de alojamento que é líder da indústria.

• Custos de infraestrutura mais baixos

• Melhorar o tempo de funcionamento e a confiabilidade

• Especialistas disponíveis 24/7 para ajudar 

SAIBA MAIS

Cópia de segurança na cloud

O ServerMania Cloud Backup é uma plataforma rápida, flexível e automática 

de cópia de segurança e proteção de dados alojada nos datacenters de última 

geração da ServerMania. As nossas instalações oferecem conectividade 

redundante de baixa latência em toda a América do Norte.

• Restauro de utilização exclusiva

• Cópia de segurança rápida

• Proteção contra Ransomware 

SAIBA MAIS
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5 RAZÕES PELAS QUAIS MILHARES DE EMPRESAS INTELIGENTES 

UTILIZAM OS NOSSOS PLANOS DE ALOJAMENTO WEB EM SERVIDORES

PORQUÊ ESCOLHER 
A SERVERMANIA?

1. POUPAR TEMPO

Todo o nosso trabalho consiste em encontrar os melhores 

servidores de nível empresarial para atingir os seus objetivos. 

A ServerMania vive e respira servidores. Deixe-nos fazer 

o trabalho difícil para que o seu tempo seja gasto no seu 

negócio e não a construir servidores.

2. POUPAR DINHEIRO

Servidores de nível empresarial que oferecem o melhor 

tempo de atividade e desempenho são caros. Construir 

estes servidores e acompanhar a renovação e substituição 

de hardware pode custar milhares de euros por servidor. 

Além disso, vai precisa de pessoal no local 24/7 para dar 

suporte a essas máquinas. Quando escolhe a ServerMania, 

nós cuidamos de tudo isso. Paga-nos uma taxa fixa de aluguer 

de servidor e nós gerimos todo o processo de construção e 

manutenção do mesmo.
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3. MELHORAR O DESEMPENHO E O TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO

Nada reduz mais a confiança dos clientes e os recursos do 

negócio do que tempo de inatividade. É por isso que precisa 

de um parceiro na área dos servidores que possa oferecer o 

máximo de tempo de atividade e desempenho. Com um SLA 

de 100% de tempo de funcionamento da rede e de energia 

bem como de refrigeração totalmente redundantes - poderá 

ter a certeza de que os seus servidores estarão online 

sempre que precisar deles.

4. CHEGAR A UMA AUDIÊNCIA GLOBAL

Para apresentar o seu conteúdo web a um público global 

e a uma velocidade impressionante, vai necessitar de um 

parceiro com uma presença em datacenters em todos os 

cantos do mundo. Os oito datacenters da ServerMania estão 

espalhados pelo mundo para atingir uma audiência global e as 

ligações de 10Gbps fornecem conteúdo mais rápido do que 

nunca.

5. COM A CONFIANÇA DE MILHARES

O seu negócio merece um parceiro de confiança que tenha 

anos de experiência na entrega de servidores para empresas 

de pequeno e de grande porte. Desde 2002, a ServerMania 

tem sido o fornecedor de servidores web de confiança para 

algumas das maiores empresas do mundo. Os nossos clientes 

incluem a Comodo, a AVG, a Symantec e a Sendlane, citando 

apenas alguns deles.



Líder em soluções de alojamento web desde 2002.

 www.servermania.com

https://www.facebook.com/servermaniainc

https://twitter.com/servermaniainc

https://www.youtube.com/servermaniainc
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