
OPÇÕES DE IMPLANTAÇÃO NO LOCAL  
Enquanto a RamSoft acredita plenamente no futuro 
da nuvem, entendemos que alguns de nossos  
clientes têm uma grande base de infraestrutura  
de TI ou simplesmente não estão prontos para se 
mover para a nuvem. Por este motivo, a RamSoft 

fornece um conjunto completo de opções de  
implantação no local que poderia ser gerenciado 
pelo cliente, gerenciado pela RamSoft, ou uma oferta 
mista. A oferta da RamSoft no local é construída em 
torno da tecnologia Hyper-V da Microsoft. 

Um PowerServerTM local é construído em sua localidade. Esta opção de 
entrada no local oferece replicação automatizada de todos os dados médicos 
para uma conta segura na Microsoft. 

Duas instâncias do PowerServerTM podem ser configuradas para replicar 
automaticamente os dados entre elas. Este modelo garante a existência de 
uma segunda instância de seus dados, seja no mesmo local ou em um local 
diferente. 

Se você já tem uma base completa de equipe e infraestrutura de TI, a RamSoft 
pode trabalhar com sua equipe para fornecer soluções personalizadas para 
maximizar o que você tem. Nossa plataforma on-premises é construída sobre 
uma infra-estrutura de SO virtualizada, tornando-a altamente flexível e person-
alizável. 

A RamSoft se esforça para garantir que seus dados críticos estejam  
sempre protegidos. Todos os modelos de implantação no local, exigem  
pelo menos um local de armazenamento secundário. O PowerServerTM  
também é totalmente compatível com as estruturas Hyper-V e VMware,  
portanto, qualquer tecnologia de backup ou replicação que sua equipe  
de TI utiliza para gerenciar tais ambientes, também pode ser usado para  
gerenciar o PowerServerTM. Os técnicos da RamSoft podem fornecer  
orientações nesta área. 
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