
Com solução em nuvem, 
Fox Film apresenta aumento 
de 70% no desempenho de 
seus servidores

São Paulo, janeiro de 2017 
A Fox Film do Brasil, um dos A Fox Film do Brasil, um dos 
maiores estúdios de cinema 
no mundo que reúne em uma 
única empresa a produção, a 
exibição e a distribuição de 
filmes, contratou as soluções 
da Mandic Cloud Solutions  
 para obter otimização  para obter otimização  
   de seus processos  
   financeiros e redução   
      de custos com o uso da      
    tecnologia cloud.

Para aperfeiçoar seu desempenho a Fox Film 
buscava uma solução de armazenamento em 
nuvem que suportasse todo o conteúdo 
financeiro da empresa. 

Esta mesma solução deveria ser disponibilizada para 
uso pelas filiais e parceiras de outras localidades. A 
companhia encontrou na Mandic Cloud as soluções 
ideais para sustentar suas necessidades com ganho 
de tempo, segurança e agilidade.

Para aperfeiçoar seu desempenho a Fox Film 
buscava uma solução de armazenamento em 
nuvem que suportasse todo o conteúdo financeiro 
da empresa. Esta mesma solução deveria ser 
disponibilizada para uso pelas filiais e parceiras de 
outras localidades. A companhia encontrou na 
Mandic Cloud as soluções ideais para sustentar 
suas necessidades com ganho de tempo, suas necessidades com ganho de tempo, 
segurança e agilidade.

A implementação dos serviços de 
infraestrutura em nuvem foi muito rápida 
e todo o processo foi melhor do que o 
esperado.

O coordenador de TI da Fox Film, Arlem 
Silva, conta que os maiores benefícios 
que as soluções da Mandic Cloud 
geraram foram a facilidade de acesso 
e a redução de custos.

A área financeira também foi muito beneficiada com a 
implementação dos serviços de cloud, já que o processo 
de reportar os gastos para a matriz em Londres ficou 
muito mais ágil e transparente e a prestação de contas 
muito mais clara, estando tudo disponibilizado no cloud, 
onde as informações podem ser manejadas de forma 
segura.

Nossos processos melhoraram muito, 
porque agora temos uma equipe de 
especialistas gerenciando nossa nuvem. 
Além disso, com os serviços da Mandic 
Cloud que foram adotados, temos acesso 
às informações a qualquer momento, o 
que tornou tudo muito mais simples e 
rápido”,rápido”,

conclui Arlem Silva.

Houve uma melhora de 70% 
na estabilidade, acesso às 
informações e segurança. 
Tanto para a equipe de TI, 
quanto para o pessoal que 
utiliza o sistema. Antes da 
implementação, a equipe 
levava em média meia hora levava em média meia hora 
para conseguir gerar um 
relatório, hoje, por conta do 
novo sistema, conseguem as 
mesmas informações em 
apenas 10 minutos.

Somos Especialistas em Cloud 
para que você não precise ser um.
Por isso, virtualizamos Data Centers levando toda a 
experiência de quem entende de nuvem para sua 
empresa.

Quer um Case de Sucesso para Sua Empresa?
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