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Into the cloud... Baseado numa história verídica
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O contexto
A Edinet é um especialista reconhecido no fornecimento de plataformas editoriais personalizadas 
para editores digitais. Ao conceber e entregar uma nova infraestrutura informática para a Tom's 
Hardware - a popular revista de tecnologia online -, a empresa associou-se à OVHcloud para 
garantir que a solução proposta alcançaria os padrões previstos de desempenho, segurança e 
disponibilidade. Isso significava conceber e fornecer uma infraestrutura cloud personalizada, 
baseando-se em soluções da OVHcloud.



O desafio
Todos os média online de alto tráfego enfrentam uma série de desafios quando se trata de 
desenvolver uma plataforma que não consiste só em oferecer o desempenho e a segurança 
necessários no momento do seu lançamento, mas que também será capaz de se adaptar a um 
público cada vez mais importante. A Tom's Hardware descobriu que as várias opções 
proprietárias do CMS não eram mais capazes de atender às suas necessidades nessas áreas e 
procurou uma solução adaptada às suas necessidades.

A Edinet precisava, portanto, de uma base para construir uma solução deste tipo, garantindo que 
os padrões de desempenho e de segurança pudessem ser mantidos, sem ultrapassar o orçamento 
previsto e sem comprometer a experiência do utilizador.

"Rápido e fiável: estes são os principais requisitos para o desenvolvimento da nova 
rede. Como para qualquer outra organização que baseia o seu negócio num website, 
a disponibilidade e a rapidez são dois elementos essenciais. Estes refletem-se 
diretamente na experiência dos leitores e em todas as atividades que se realizam 
diariamente, tanto do ponto de vista editorial como comercial. A qualidade e a 
experiência do utilizador não podem estar sujeitas a sacrifícios."

Andrea Ferrario, CEO da Tom’s Hardware



A solução
Após uma avaliação detalhada das necessidades da Edinet para o projeto Tom’s Hardware, 
foi proposta uma infraestrutura de Public Cloud, com uma série de instâncias 
cuidadosamente selecionadas e alojadas em diferentes datacenters da rede mundial da 
OVHcloud. Isto incluiu:

•     uma camada de servidores web, composta por quatro instâncias
•     uma camada de servidores de base de dados, composta por três 

instâncias
•     uma camada de proxy reverso, composta por duas instâncias

O Anti-DDoS da OVHcloud está incluído em todas as instâncias Public Cloud para identificar e 
atenuar todas as tentativas de ciberataques, sem que a Edinet ou a Tom’s Hardware 
intervenham.

Graças à Área de Cliente, a Edinet conseguiu implementar facilmente a nova infraestrutura do 
website, cumprindo o prazo e o orçamento. A Área de Cliente também permitiu que a Tom's 
Hardware localizasse geograficamente as suas instâncias e as implementasse novamente de 
forma instantânea durante picos de tráfego. Isto permitiu limitar a latência do website em 
todas as regiões.

Uma vez concluído este processo, poderão continuar a gerir o front-end, enquanto que a 
OVHcloud continuará a gerir todos os aspetos técnicos do serviço, assegurando que os SLA são 
sempre cumpridos e que qualquer interrupção prevista ou imprevista é mantida durante o 
menor tempo possível. Isto inclui um apoio técnico permanente, permitindo que as questões 
sejam tratadas em tempo real.

https://www.ovh.pt/public-cloud/instances/
https://www.ovh.pt/anti-ddos/


O resultado

ovhcloud.com

A OVHcloud é líder mundial no fornecimento de cloud na Europa e opera 400 000 servidores nos 
seus próprios 30 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.

“Acreditamos que a OVHcloud é um parceiro fiável. No mundo das infraestruturas 
virtuais, é essencial que exista uma relação humana para melhor identificar as 
soluções ideais para cada projeto e, sobretudo, um ponto de contacto que possa 
fornecer uma assistência em tempo real. De facto, a atividade de um editor digital 
baseia-se unicamente na presença online dos seus produtos.”

Simone Marx, CIO da Edinet

A flexibilidade, a segurança e a autonomia proporcionadas pela solução da OVHcloud e da Edinet 
permitiram à Tom's Hardware concentrar a sua atenção no desenvolvimento dos seus conteúdos e 
no crescimento do seu website. Além disso, a nova infraestrutura permitiu enfrentar com mais 
facilidade os picos de tráfego em todas as regiões onde estão os leitores do site, resultando numa 
grande melhoria do desempenho do website.

Para aproveitar esses sucessos iniciais, já existem debates sobre a forma como os serviços 
adicionais de valor acrescentado poderiam ser incorporados na infraestrutura da Tom’s Hardware, 
incluindo uma possível evolução para uma infraestrutura de cloud híbrida.

Numa escala mais alargada, a parceria entre a OVHcloud e a Edinet continuará a evoluir, com a 
profunda experiência da OVHcloud em infraestruturas virtuais e a compreensão da Edinet sobre os 
desafios enfrentados pelas empresas de média digitais, atuando como blocos de construção de 
sucessos e inovações futuras.

Davide Albanese, consultor de vendas Cloud da OVHcloud, acrescenta: "Estamos orgulhosos e 
entusiasmados por continuar a nossa colaboração com a Edinet. Estamos convencidos de que a 
Edinet será capaz de aproveitar a tecnologia da OVHcloud. Desta forma, poderá continuar a 
desenvolver a sua reputação entre as empresas de média digitais, que têm uma necessidade 
crescente de adquirir tecnologias que difundam os seus conteúdos mais rapidamente e com maior 
flexibilidade e segurança.


