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Into the cloud... Baseado numa história verídica



Um hardware de 
ponta,

com configurações 
adaptadas

Uma segurança de dados 
sólida

e em conformidade com as
regulamentações locais

Uma infraestrutura global,
flexível e personalizada

O contexto
A Global Data Sentinel (GDS) é um principal fornecedor de soluções de segurança de dados. A 
empresa está presente num grande número de setores, tais como a saúde, o direito e as 
administrações. Permite construir ecossistemas que oferecem aos utilizadores um controlo 
completo dos seus dados, independentemente da localização de armazenamento e de consulta. 
Para isso, a GDS utiliza uma mistura sofisticada de técnicas de criptografia, biometria, análise e 
backup/recuperação das informações.

A empresa utiliza a gama de servidores dedicados da OVHcloud para conceber e oferecer as suas 
soluções a clientes internacionais, utilizando uma infraestrutura flexível e escalável, concebida 
para se adaptar às suas necessidades específicas

https://www.ovh.pt/servidores_dedicados/


O desafio
A segurança dos dados, a escalabilidade e a flexibilidade do hardware são fatores essenciais para 
a GDS e os seus utilizadores finais. Os seus projetos requerem vários requisitos que, muitas vezes, 
mudam ao longo do tempo. Assim, a empresa deve ser capaz de construir ambientes 
personalizados de forma eficaz e económica, sem colocar em risco a segurança dos dados. Não se 
trata apenas de oferecer um bom nível de qualidade do serviço. A GDS, assim como a maior parte 
dos seus clientes em todo o mundo, está sujeita a rigorosos requisitos de conformidade impostos 
pelas regulamentações locais relativas ao tratamento, armazenamento e transmissão de dados 
sensíveis, como o Regulamento geral de proteção de dados (RGPD) da União Europeia.

Após analisar as soluções de diversos fornecedores de cloud consolidados, a empresa não 
encontrou nenhum que lhe pudesse oferecer o nível de flexibilidade que pretendia, 
especialmente em matéria de hardware, localização e configuração, a um preço relativamente 
acessível.

“A segurança dos dados deve ser uma prioridade para toda as empresas.  É um 
elemento chave para o sucesso de qualquer negócio: sem ela, a pirataria ou a fuga de 
dados poderia pôr em risco todas as operações. Se este motivo não foi suficiente, as 
novas legislações, como o RGPD europeu, sublinharam a necessidade de garantir a 
proteção dos dados em todas as empresas.”

Mark Thompson, Head of Product Development da Global Data Sentinel

https://www.ovh.pt/proteger-dados-pessoais/


A solução

A gama completa de servidores dedicados da OVHcloud e a sua ampla rede mundial composta 
por 30 datacenters em localizações como Londres e Paris respondem perfeitamente às 
necessidades da GDS, proporcionando uma sólida base sobre a qual podem construir as suas 
soluções.

Uma vez que os projetos da GDS englobam múltiplas localizações internacionais, o vRack da 
OVHcloud permitiu criar uma rede privada segura entre ambientes, ligando servidores localizados 
em datacenters de todo o mundo. Desta forma, é possível sincronizar facilmente os serviços para 
oferecer um desempenho constante e uniforme, até em ambientes que abrangem vários 
continentes. Além disso, visto que os utilizadores da GDS redirecionam ocasionalmente as suas 
ligações para os serviços alojados nos datacenters da OVHcloud, a empresa utilizou a solução 
OVHcloud Connect para que esta opção ficasse disponível sempre que fosse necessário, 
oferecendo uma maior flexibilidade aos utilizadores finais.
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A empresa também implementou a solução Load Balancer com o objetivo de garantir um 
desempenho constante em todas as localizações e uma redundância a nível mundial. Para 
reforçar o nível de segurança dos dados, foi implementada a firewall de alta capacidade da 
OVHcloud em toda a infraestrutura. Tudo isto permitiu que a GDS pudesse oferecer soluções 
altamente escaláveis e à prova de falhas, capazes de suportar os ataques DDoS mais agressivos.

Esta combinação de soluções personalizadas é fruto da estreita colaboração entre as equipas da 
GDS e a OVHcloud para garantir que o novo ambiente de produção não só cumprisse os requisitos 
técnicos imediatos da GDS, mas também oferecesse várias opções para escalar e evoluir no 
futuro. Isto inclui a automatização de elementos concretos dos projetos, a utilização da API da 
OVHcloud para oferecer um rápido acesso aos serviços e uma implementação ágil de firewalls e 
repartidores de carga adicionais em configurações personalizadas.

A mudança para o cloud computing significa que uma grande quantidade de dados 
tem de ser transferida de instalações físicas para a cloud. A Global Data Sentinel e as 
soluções da OVHcloud, em conjunto, asseguram que os seus dados continuam a ser 
geridos e auditados depois de abandonarem as instalações físicas – mesmo segundo 
as normas extremamente rigorosas que em breve entrarão em vigor. O RGPD, por 
exemplo, obriga as organizações a responsabilizarem-se não só pela segurança dos 
dados mas também por quaisquer outras organizações que possam aceder aos dados 
ou processá-los.”

Mark Thompson, Head of Product Development da Global Data Sentinel

https://www.ovh.pt/solucoes/load-balancer/


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.

O resultado
A parceria da GDS com a OVHcloud permitiu desenvolver um grande número de projetos e 
inovações, incluindo:

• um sistema de ficheiros mundial de alta disponibilidade para um acesso em tempo real, 
garantindo um rigoroso nível de segurança graças ao controlo de acesso biométrico;

• a capacidade de armazenar de forma segura grandes volumes de dados no país do 
utilizador final, promovendo o cumprimento das regulamentações em matéria de 
segurança de dados, como o RGPD;

• uma implementação mais rápida e eficaz das atualizações de software necessárias, com 
ferramentas como a VLAN e o Load Balancer que permitem implementar atualizações a 
escala mundial, com uma interrupção mínima do serviço;

• a utilização do Hosted Private Cloud da OVHcloud para criar e desmantelar ambientes de 
testes avançados para novos produtos e soluções, algo que de outro modo teria custos 
exorbitantes e requereria uma grande inversão de tempo. Assim, a GDS pôde usufruir de 
um nível de flexibilidade adicional durante o teste e a demonstração de novas soluções 
em ambientes “reais”.

A GDS continua a analisar a forma como as soluções da OVHcloud permitem otimizar as suas 
capacidades mundiais, assim como a sua habilidade em dar resposta aos requisitos presentes 
e futuros em matéria de regulamentação de proteção de dados.

“As soluções da GDS foram concebidas para escalar de forma massiva.  Embora os 
fornecedores clássicos de cloud ofereçam escalabilidade, a OVHcloud proporciona um 
maior controlo sobre a forma de escalar. Assim, podemos identificar e selecionar 
datacenters específicos em todo o mundo para oferecer uma melhor resposta às 
necessidades dos nossos clientes.”

Mark Thompson, Head of Product Development da Global Data Sentinel

https://www.ovhcloud.com/pt/enterprise/products/hosted-private-cloud/

