
 

Soluções Inteligentes  
Mandic Cloud Solutions

Data Centers de Próxima Geração

Mandic. Somos Especialistas em Cloud.
CLOUD SOLUTIONS



Uma empresa sólida que conquista 
clientes brasileiros e investimentos 
internacionais.
 

A Mandic é uma empresa brasileira com mais de 20 anos de mercado 
e foi uma das primeiras a se especializar em e-mail, revolucionando 
a internet no país. Esta expertise a colocou em evidência, atraindo 
importantes parceiros internacionais, como a Riverwood Capital  
e a Intel Capital, que fizeram aportes de capital expressivos.

Hoje, a Mandic Cloud Solutions é uma das principais empresas de 
computação em nuvem do Brasil, oferecendo soluções customizadas 
que servem de alicerce para o crescimento sustentável do seu negócio.

O porfólio é formado por Soluções em IaaS (Infrastructure as  
a Service)  e SaaS (Software as a Service), derivadas em produtos como: 
Mandic Mail, todo o conjunto de soluções Microsoft (Exchange, Lync, 
SharePoint, Dynamics, entre outros), Servidores Cloud, Storage, Backup 
Online e Segurança, que geram produtividade, redução de custos  
e flexibilidade para as empresas.

Ter uma visão estratégica em investimentos de TI é prioritário para  
a sua empresa. Virtualizamos ambientes de TI, ajudando a reduzir  
as saídas do seu caixa e a evitar gastos com imobilização de ativos  
que geram depreciação e custos de manutenção. O uso de soluções  
em nuvem proporciona crescimento escalável, sob demanda, ajustado  
à necessidade de cada cliente.

Com as soluções Cloud Mandic, a sua empresa ganha mais segurança  
e escalabilidade, com ótimo desempenho e produtividade. 

Mais de

13 mil 
clientes

Mais de

6 mil
servidores 

Mais de

1 milhão
de contas  
de e-mail

Mais de

20  
anos 

no mercado

200 
especialistas

Mais de  
R$ 100.000.000 
em investimentos

MANDIC CLOUD SOLUTIONS



A Mandic é especializada na virtualização de Data Centers. 

Construímos ambientes idênticos ao hosting e colocation. Assim, 

os clientes não precisam se preocupar com o gerenciamento 

de Servidores, Backup, Firewall, Energia Elétrica, Climatização 

ou Backbone. A especialidade da Mandic é fazer gestão de 

ambientes de TI para que cada cliente tenha mais tempo  

e consiga focar em seu negócio, tendo a TI como aliada  

para o crescimento saudável da sua organização. 

O maior diferencial da oferta da Mandic é o uso da TI com 

escalabilidade, contingência, segurança e velocidade, tudo  

isso a custos previsíveis, sem surpresas e sem indexação  

ao dólar. Todo o investimento em infraestrutura de TI  

é próprio para a entrega de serviços da mais alta capacidade  

e competência, com atendimento 365 dias por ano, 24 horas  

por dia, e em português.

Localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, utilizamos 

somente Data Centers Tier III, certificados pelo Uptime Institute, 

com backbone próprio e acesso ao PTT Metro, o que garante  

uma das menores taxas de latência do mercado e permite 

oferecer soluções com redundância geográfica. 

Venha para o futuro, venha para a próxima geração de Data 

Centers, venha para a virtualização de Data Centers da Mandic 

Cloud Solutions.

Data Centers de próxima geração. 
Bem-vindo à evolução dos Data 
Centers. Bem-vindo à Mandic 
Cloud Solutions.

DATA CENTERS



SOLUÇÕES

• Servidores Cloud
• Load Balance e Firewall
• Cloud Gerenciado
• Cloud Backup Mandic

• Mandic Virtual Desktop
• Mandic Backup Online
• Mandic Simple Storage
• Mandic Cloud Database

IaaS – INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

SaaS – SOFTWARE AS A SERVICE

• Mandic Mail
• Mandic Exchange
• Híbrido (Mandic Mail + Mandic Exchange)
• Mandic NF-e
• Mandic Crypto
• Lync
• SharePoint
• Dynamics



SOLUÇÕES CLOUD

Projetadas, criadas e gerenciadas por especialistas.

O Cloud Gerenciado oferece uma solução personalizada para a administração da infraestrutura de servidores 

Cloud. Em vez de comprar, alugue a infraestrutura Cloud! Com os especialistas Mandic, você foca em seu negócio 

e gera mais resultados para a sua empresa. 

APLICAÇÕES SUPORTADAS NO CLOUD

• Sistemas dedicados: ERP, CRM, SCM e RH.

• Armazenamento de dados: Backup, SharePoint e Mandic Simple Storage.

• Colaboração: E-mail Corporativo, Intranet, cPanel, Plesk, Mensagens  Instantâneas, 

Chamada de Áudio e Vídeo e Desktop Virtual.

• Servidores de conteúdo CMS: WordPress, Joomla e Drupal - suportados.

• Servidores de banco de dados: MS-SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle e MariaDB.

• Servidores de mídia online:  rádios online e podcasts.

• Servidores de sistemas VoIP: Asterisk, Elastix e FreeSwitch. 

 Os especialistas 
Mandic estão 

disponíveis: 

24h no ar 
SLA de 99,95%, o que garante à sua 

empresa estabilidade, agilidade, 

redundância e escalabilidade.

365  
dias por ano

Atendimento   
exclusivo 

realizado pelo time de 

gerenciamento da Mandic.

EQUIPE  ESPECIALIZADA 
Conte com uma equipe especializada para 

administrar a sua infraestrutura de TI.  

Painel Integrado 
Mandic  

Oferece diversas funcionalidades 

para a administração dos seus 

serviços em Cloud.



CLIENTES E PARCEIROS

A prova de que os nossos especialistas trabalham bem  
é o reconhecimento de clientes que dispensam apresentações.

AUTO FINANÇAS E IMÓVEISCOMÉRCIO INDÚSTRIA

MÍDIA TECNOLOGIASAÚDE

TRANSPORTE

EDUCAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS



PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

Prêmios e certificações Mandic Cloud Solutions.   
Reconhecimento de trabalhos bem executados.

A Mandic está conectada ao PTT no Brasil,  

o que garante uma alta conectividade e  

a menor latência do mercado. A Mandic  

é a única empresa brasileira que não  
cobra pelo tráfego escoado pelo PTT.

SERVIÇOS

DATA CENTERS



 

LOCALIZAÇÃO

Regional Rio de Janeiro - RJ
Av. Nilo Peçanha, 50
18º andar - Sala 1.802   
Centro - CEP 20020-100
Tel.: +55 21 3559 0849

Porto Alegre - RS
Av. Carlos Gomes, 1.492 - Sala 1.405 
Bairro Auxiliadora - CEP 90480-002

Tel.: +55 51 3013 4719

Regional Sul 
  Curitiba - PR

Av. Batel, 1.230 - Conj. 703  
Batel - CEP 80420-090 
Tel.: +55 41 3095 1062

Matriz São Paulo - SP
1. Centro
Rua Líbero Badaró, 471 
7º andar - CEP 01009-010 
Tel.: +55 11 3030 3464 

 
2. Pinheiros
Av. Pedroso de Morais, 433 
14º andar - CEP 05419-902
Tel.: +55 11 3030 3456

Mandic. Somos Especialistas em Cloud.
CLOUD SOLUTIONS


