LOCAWEB ANUNCIA PRIMEIRA OFERTA DE
HOSPEDAGEM EM CLOUD COMPUTING NO PAÍS
Chamado “Cloud Hosting”, solução apresenta as facilidades de
administração de uma hospedagem de sites comum, com a alta
performance da tecnologia Cloud Computing
SÃO PAULO, 05 DE MAIO DE 2011 – A Locaweb, empresa líder na oferta de serviços de
hospedagem segundo relatório IDC Services Tracker 2009, anuncia o lançamento do Cloud
Hosting, nova solução da empresa para hospedagem de sites que utiliza a plataforma de Cloud
Computing e explora os benefícios da computação em nuvem, como exclusividade dos
recursos do servidor e alta disponibilidade.
O Cloud Hosting foi desenvolvido para clientes que precisam de alta performance para seu site
e querem facilidade na administração, sem a necessidade de fazer configurações avançadas no
servidor.
Aliando alta disponibilidade e alto desempenho, o Cloud Hosting da Locaweb é o primeiro
produto deste segmento no mercado latino-americano, garantindo ao usuário diferenciais
como:
 Gerenciamento Simples
O cliente não precisa se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura contratada,
a Locaweb faz isso por ele. Atualizações do sistema operacional e sistema de
segurança, por exemplo, são tarefas executadas pela Locaweb.


Administração Fácil
A administração da hospedagem pode ser feita através do Painel de Controle, que
possibilita a criação e atualização de sites, gerenciamento de domínios e instalação de
aplicativos de forma simples e rápida.

 Cupom Google Adwords e Buscapé
Ao contratar o Cloud Hosting, o cliente ganha um cupom para aparecer nos links
patrocinados do mais famoso mecanismo de busca da web e no maior comparador de
preços do Brasil.
 Aplicativos Gratuitos
Através do Instalador de Aplicativos, é possível criar blogs, fóruns, galerias de fotos e
instalar outros programas gratuitos como WordPress, Joomla, Drupal, Magento,
Gallery e MediaWiki.

 Ambiente de programação e banco de dados
Suporte às diversas linguagens de programação como PHP, Ruby on Rails, Python e
bancos de dados MySQL e PostgreSQL.
 Disponibilidade
Garantia de disponibilidade de hardware de 99,9%, graças ao sistema autogerenciado,
com prevenção de falhas e realocação do servidor entre os componentes da nuvem.
 Performance
Os recursos contratados são de uso exclusivo do cliente: capacidade de
processamento, espaço em disco, memória e transferência de dados. Isso garante alta
performance para sites e aplicações.
 Segurança
Todos os dados são armazenados isoladamente para cada cliente, em um ambiente de
alta segurança com equipamentos de última geração, na infraestrutura de um dos
Data Centers mais modernos da América Latina.
O lançamento do Cloud Hosting da Locaweb reforça o pioneirismo com o qual a empresa lida
com a computação na nuvem, tendo ela sido a primeira a oferecer soluções virtualizadas com
o Cloud Server, em 2008; e reescrevendo toda a sua estrutura com o Cloud Server Pro, em
2010.
A nova solução pode ser adquirida a partir de R$ 249,00/mês, sendo possível fazer upgrade do
plano de acordo sob demanda.

Sobre a Locaweb
A Locaweb é líder em Hosting no Brasil e na América Latina, segundo o relatório IDC LA
IT Services 2009. A empresa possui mais de 220 mil clientes e 600 mil domínios
hospedados, além de parcerias com mais de 19 mil desenvolvedores. Os serviços da
Locaweb atendem desde o usuário comum até as grandes corporações, por meio de
três verticais de negócios:SOFTWARE (SaaS), que oferece as soluções de software
como serviço para empresas, contando com serviços como Email, Email
Marketing, WebStore, WebChat, WebDesk e PABX Virtual; PLATAFORMA (PaaS), que
consiste no serviço de hospedagem de sites; e INFRAESTRUTURA (IaaS), com
ofertas de infraestrutura sob demanda como Cloud Computing, servidores dedicados e
serviços de gestão personalizada.
Para mais informações:
www.locaweb.com.br e www.twitter.com/locaweb
http://www.burson.com.br/
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