
Transformar 
digitalmente 
graças à cloud, 
para oferecer 
soluções de 
comunicação on-
demand

Into the cloud... Baseado numa história verídica



3000
colaboradores

40 milhões
de utilizadores com

linhas telefónicas fixas

100 anos
de existência

O contexto

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) é uma empresa derivada do antigo grupo Alcatel-Lucent. Em 
2014, a empresa transformou a Alcatel-Lucent em filial para realizar a sua transformação digital, 
tornar-se num principal interveniente cloud de telecomunicações e oferecer aos seus clientes a 
possibilidade de mudar para serviços online. Para isso, a ALE recorreu às soluções cloud da 
OVHcloud.

Desde então, a empresa continua a trabalhar com uma vasta rede de distribuidores e de parceiros 
comerciais (como Orange Business Services, Telefonica ou Dimension Data) em todos os 
continentes. Tem como alvo as pequenas e as grandes empresas, oferecendo-lhes serviços de 
comunicação e meios de desenvolvimento e diálogo com as suas redes (networking). A ALE 
também ajuda os seus distribuidores e parceiros a realizar a mesma mudança digital.

Nos seus cem anos, atualmente a ALE conta com 3000 colaboradores. Estes trabalham 
diariamente para ajudar 900 000 clientes fiéis espalhados pelo mundo inteiro, cujos parques de 
telecomunicações representam mais de 40 milhões de linhas fixas.



O desafio
Ligar pessoas, máquinas e processos

A ALE pretende fornecer aos seus 40 milhões de utilizadores uma flexibilidade otimizada graças a 
serviços de comunicação multimédia modernos sem limites geográficos, e ligá-los a pessoas 
dentro e fora da empresa. De acordo com o lema do grupo, “Where Everything Connects”, a 
solução Rainbow permite ligar pessoas, serviços e dispositivos, da forma mais transparente 
possível.

Para desenvolver esta solução global de comunicação, a ALE tinha de estabelecer uma ponte 
entre os sistemas PBX SIP existentes, independentemente da marca (incluindo da concorrência), 
rede histórica RTPC (rede telefónica pública comutada), telemóveis e qualquer dispositivo 
conectado compatível com WebRTC (comunicação em tempo real online).

A plataforma aberta também teria de oferecer aos seus clientes controlo e assistência através de 
um conjunto completo de API e SDK (kits de desenvolvimento de software), de forma a que os 
clientes pudessem usar ao máximo a solução e criar os seus próprios serviços com valor 
acrescentado. Além disso, também teria de fornecer sistemas equipados com motores de 
inteligência artificial para responder às necessidades profissionais e conferir aos utilizadores a 
capacidade para criar os seus próprios sistemas.

Finalmente, a Rainbow teria de oferecer um serviço capaz de garantir a segurança, 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados dos utilizadores e das respetivas 
empresas, à escala mundial. E isto, de acordo com as diferentes regulamentações locais em vigor.

“Aquilo que queríamos era que o Rainbow fosse o lugar onde tudo se liga, para os 
profissionais pouparem tempo: a única coisa que não podemos mesmo perder!”

Benjamin Zores, diretor das operações e infraestruturas cloud



A solução
Uma cloud híbrida, hyperscale, com uma presença mundial e uma segurança ideal

A ALE optou por uma abordagem híbrida de cloud computing para oferecer uma plataforma de 
comunicação escalável. Esta pode ser utilizada como UCaaS (comunicações unificadas como 
serviço) e CPaaS (plataforma de comunicações como serviço), para que terceiros possam 
construir e revender as suas próprias aplicações através do Rainbow.

Atualmente, a empresa usufrui da gama completa de soluções OVHcloud, desde servidores bare 
metal até máquinas virtuais. Rainbow utiliza quase todos os datacenters da OVHcloud, para 
satisfazer as necessidades dos clientes internacionais em termos de alta disponibilidade, 
resiliência e proteção de dados.

Esta solução baseia-se numa combinação de mais de 200 servidores dedicados (das gamas 
Infraestrutura e Alta Gama) e virtuais (da gama Hosted Private Cloud), nos datacenters 
de Roubaix, Gravelines, Estrasburgo, Frankfurt (Alemanha), Londres (Reino Unido), 
Beauharnois (Canadá), Sydney (Austrália) e Singapura. Encontram-se todos interligados através da 
rede privada vRack. Rainbow também beneficia das certificações e infraestruturas HDS da 
OVHcloud, que permitem aos seus clientes do setor da saúde alojar os seus dados confidenciais.

Mecanismos avançados de utilização de GeoDNS otimizam o desempenho dos utilizadores 
redirecionando os utilizadores para os servidores da OVHcloud mais próximos deles. Cada região 
geográfica, de um ponto de vista da aplicação, beneficia da rede de datacenters da OVHcloud 
para permitir uma total redundância e equilíbrio de carga, de forma a enfrentar qualquer 
problema.

NA Region

DC

EMEA Region

DC

DE Region

DC

APAC Region

DC

Region Boundaries with
Multi-Sites Geographic Data-Center Redundancy

GeoDNS
(GTD and GeoIP)

GeoDNS Region

Datacenter Site #1 Datacenter Site #2

Internet-Facing Load Balancers

Backend Load Balancers

Data Bases

Web
Services

API
Services

Internet-Facing Load Balancers

Backend Load Balancers

Data Bases

Web
Services

API
Services

https://www.ovhcloud.com/pt/about-us/infrastructure-software/
https://www.ovh.pt/servidores_dedicados/infra/
https://www.ovh.pt/servidores_dedicados/hg/
https://www.ovhcloud.com/pt/enterprise/products/hosted-private-cloud/
https://www.ovh.pt/solucoes/vrack/


A arquitetura interna do Rainbow está diretamente ligada às infraestruturas da OVHcloud graças 
ao OVHcloud Connect. Isto garante a independência de cada região geográfica (ver esquema 
anterior) em termos de armazenamento de informações e de tratamento de serviços. Por 
consequente, os clientes europeus têm a garantia de que os seus dados ficarão na Europa. A 
comunicação e a ligação entre as diferentes regiões são igualmente garantidas através das 
ligações internas seguras e altamente disponíveis oferecidas pelo vRack.
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Direct “cross-connection”
with the datacenters
between Alcatel’s equipement
and OVH’s.

Soluções escolhidas para o desenvolvimento internacional:
• Public Cloud Object Storage
• Servidores dedicados (gamas Infraestrutura, Alta Gama e 

Storage)
• Hosted Private Cloud SDDC
• NAS-HA
• vRack

A infraestrutura do Rainbow maximiza a utilização dos servidores dedicados da OVHcloud quando 
é necessário um tratamento pesado (para CPU, RAM, rede ou I/O). Beneficia também das 
vantagens do cluster SDDC da OVHcloud para as aplicações que consomem menos recursos, para 
as necessidades temporárias ou ainda quando é necessário expandir rapidamente a infraestrutura 
com nós de tratamento adicionais.

https://www.ovh.pt/solucoes/ovhcloud-connect/


A infraestrutura foi concebida para estar sempre disponível: sem SPOF (ponto de falha único), 
escalável horizontalmente e implementada da mesma forma em todas as regiões. Isto foi 
possível, pois todas as suas partes estão interligadas através do vRack.

Além disso, graças às certificações que o Hosted Private Cloud da OVHcloud inclui, o Rainbow 
oferece um datacenter dedicado ao alojamento de dados sensíveis de saúde. A sua 
compartimentação é realizada através da interligação de infraestruturas HDS dedicadas, cujos 
princípios de segurança de isolamento de informações são semelhantes aos utilizados para 
compartimentar regiões geográficas.

“Não podemos ter o melhor serviço se este não for suportado por uma boa 
infraestrutura cloud. E é aí que a OVHcloud entra. Gerimos a confidencialidade dos 
dados dos utilizadores e também tratamos da experiência do utilizador. A OVHcloud é 
o primeiro fornecedor de cloud computing na Europa e provavelmente um dos mais
importantes a nível mundial que não tenha vindo da América.”

Benjamin Zores, diretor das operações e infraestruturas cloud

O resultado
Disponível desde julho de 2017, a solução Rainbow baseia-se numa infraestrutura global de alto 
desempenho. Esta infraestrutura permite controlar os custos e garantir a continuidade dos 
serviços.

https://www.ovh.pt/private-cloud/documentation/cetificacoes.xml


ovhcloud.com

A OVHcloud é líder mundial no fornecimento de cloud na Europa e opera 400 000 servidores nos
seus próprios 32 datacenters em 4 continentes. Há 20 anos que o Grupo tem utilizado um modelo
integrado que oferece um controlo total da cadeia de valor, desde o design dos próprios
servidores até à gestão dos datacenters para orquestrar a rede de fibra ótica. Essa abordagem
única permite que a OVHcloud abranja, de forma independente, todo o espectro de casos de uso
para os nossos 1,5 milhões de clientes em mais de 130 países. A OVHcloud oferece atualmente
aos clientes soluções de última geração que combinam alto desempenho, preços previsíveis e
soberania total de dados para apoiar o seu crescimento sem restrições.

Em 2018, a solução Rainbow mostrava os seguintes resultados:
• mais de 1 milhão de utilizadores;
• mais de 1000 empresas terceiras registadas no hub Rainbow para

construir os seus próprios serviços;
• 140 mil milhões de mensagens tratadas por ano;
• uma média de 200 milhões de chamadas API por mês;
• 60 milhões de minutos acumulados (116 anos) de comunicações de

áudio/vídeo;
• um tempo de resposta mundial máximo de 200ms para as chamadas

API;
• 99,5% de disponibilidade garantida para as aplicações.

Desde o lançamento do Rainbow, os exemplos de utilização multiplicam-se.

Uma importante cadeia hoteleira asiática utiliza-o para eliminar os telefones físicos e 
implementar uma aplicação móvel. Assim, gere o percurso do cliente antes, durante e depois a 
estadia, de forma a poupar tempo e ganhar eficiência.

Uma empresa indonésia, que disponibiliza uma aplicação móvel de pagamento e de transferência 
de dinheiro, implementou neste programa serviços de comunicação em tempo real, baseados na 
solução Rainbow. Isto permite que os utilizadores dialoguem entre eles através de áudio, vídeo ou 
mensagens instantâneas.

Na Europa, uma empresa de serviços bancários online utiliza esta solução como ferramenta de 
partilha de documentos e de comunicação (áudio/vídeo) entre os seus clientes e conselheiros.

A colaboração entre a OVHcloud e a ALE ainda deverá intensificar-se: já há rumores sobre 
possíveis novos projetos. Fique atento!

“Em caso de necessidade para a sua infraestrutura, a ALE sabe que pode contar com 
a reatividade e a competência dos responsáveis técnicos de conta da OVHcloud. Isto 
explica-se em grande parte pelo facto de que, ao contrário dos outros intervenientes 
do setor, a OVHcloud possui a totalidade da cadeia de valor, desde a conceção do 
datacenter até à entrega do servidor.”

Benjamin Zores, diretor das operações e infraestruturas cloud




