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Ao enviar a ordem de compra para a contratação de serviços, você aceita o escopo do serviço oferecido neste 

documento, bem como os termos e condições gerais e específicos que os regem. 

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

QoreStor® Rapid Deploy 

Descrição: 

O serviço "QoreStor Rapid Deploy " oferecido pela Adistec Professional Services, seguindo a metodologia 

de consultoria da Quest®, permite minimizar os tempos de instalação, otimizar a arquitetura e garantir a 

disponibilidade de sua tecnologia de armazenamento, através de uma série de atividades e 

procedimentos comprovados, para que sua organização maximize sua capacidade de reduzir custos, 

reduzir riscos e melhorar o desempenho. 

Escopo do nosso serviço  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Adistec somente oferece apoio para a integração de DMA com as seguintes tecnologias de terceiros: 

• Veeam 

• Veritas® Backup Exec 

• Veritas® Netbackup 

• HP® Networker 

 

• Projeto da solução 
o Validação de pré-requisitos 
o Definição de projeto de implementação de até uma (1) instância QoreStor 

• Implementação 
o Implantação de até uma (1) instância de QoreStor 
o Assistência com a instalação dos pré-requisitos 
o Apoio na configuração de conectividade de rede 
o Assistência com configuração inicial de até um (1) Data Management 

Agent1 
o Implantação e configuração de até cinco (5) Storage Containers 

• Testes de funcionalidade 
• Transferência de conhecimento 

o Duração: 2 horas 
o Até 02 assistentes 
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Detalhes do serviço: 

Modo: Remoto  
Duração Estimada: 24 Horas 

Part Number: 

P/N Descrição 
APS-QST-QSRTRD QoreStor Rapid Deploy 

 
Limitações: 
O cliente é responsável pela configuração e instalação de dispositivos de hardware de armazenamento.  

Adistec não será capaz de garantir o nível de desempenho. Essas métricas podem estar relacionadas a componentes de hardware e o cliente deve 

analisar esses comportamentos com seus fornecedores de hardware e o fabricante como tal. 

 

Termos e condições:  
Nossos serviços são regidos pelos termos e condições gerais especificados em nosso site: 

http://www.adistec.com/br/aps/termos_e_condicoes.pdf 

http://www.adistec.com/br/aps/termos_e_condicoes.pdf
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