CASO
DE
SUCESSO
“Estamos bastante satisfeitos com o trabalho executado pela MeiosTec, pelo profissionalismo e
competência demonstrados ao longo de todo o projecto, bem como pela forma como foram coordenadas
as diferentes tarefas. Existem várias tecnologias e soluções para a construção de Data Centers no
mercado, mas optámos pela proposta da MeiosTec em parceria com a APC by Schneider Electric por ser
aquela que melhor interpretou a visão do Banco Sol em termos de solução, ao nível dos requisitos, da
qualidade técnica e das garantias.”
Pedro Sampaio
Consultor da Comissão Executiva
Banco Sol

DESAFIO

SOLUÇÃO

Face ao desafio constante de acompanhar as
mudanças do mercado, satisfazer as
necessidades dos clientes, e adaptar as operações
ao crescimento estrutural verificado, o Banco Sol
necessitava reforçar as suas infra-estruturas com
o objectivo de aumentar os níveis de segurança e
a fiabilidade dos Data Centers.

A solução implementada foi desenvolvida pela
APC by Schneider Electric e especialmente
concebida para que os responsáveis pelos Data
Centers do Banco Sol usufruam da inovação
através da utilização de uma nova geração de
soluções tecnológicas, que permitem obter
poupanças consideráveis sem pesados
investimentos: desde uma nova geração de
equipamentos de refrigeração, até abordagens
modulares de construção de Data Centers,
passando por sofisticados modelos de simulação
gráfica que servem de base a decisões de
optimização ou de mudança física do layout, com
impacto imediato nos consumos de energia.

Para tal, o Banco Sol procurava um parceiro fiável
e com competências comprovadas nesta área. A
MeiosTec, através da parceria cada vez mais forte e
competitiva no mercado nacional e além-fronteiras
com a APC by Schneider Electric, apresentou uma
proposta vantajosa para o Banco Sol que
dificilmente encontraria concorrência no mercado.

A implementação da solução decorreu de forma bastante
satisfatória, tendo em consideração a particularidade da
instalação ocorrer em Angola (Luanda), com todas as
dificuldades e criticidade que um projecto com esta dimensão
tem e que naturalmente foram encontradas e superadas. A
MeiosTec, em parceria com a CPC África, desempenhou as
tarefas de levantamento de requisitos e necessidades,
suporte ao desenho da solução e controlo de projecto.
Toda a equipa envolvida da MeiosTec, APC by Schneider
Electric e CPC África trabalharam de forma integrada e em
perfeita sintonia com os objectivos, o que permitiu
ultrapassar todos os obstáculos e constrangimentos
encontrados ao longo dos 8 meses de duração do projecto.

RESULTADOS
O Banco Sol usufrui actualmente de um sistema de informação
albergado numa infra-estrutura inovadora e flexível que permite
obter poupanças consideráveis sem pesados investimentos.
Através dos equipamentos de refrigeração e das abordagens
modulares inovadoras de construção de Data Centers, os
resultados foram imediatos ao nível dos consumos de energia,
o que permitiu aumentar a eficiência operacional, minimizar os
custos e a complexidade, controlar o desperdício, e criar uma
reputação de responsabilidade energética e ambiental do Banco
face a todos os players do mercado angolano.
Com este projecto, o Banco Sol detém bases sólidas para um
crescimento sustentado, alinhou as suas práticas com os standards
internacionais e garantiu a continuidade do negócio, através do
cumprimento da sua visão: a construção de dois data centers.

Data Center
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Dada a qualidade dos serviços e as competências demonstradas
durante esta implementação, o Banco Sol pretende continuar a
colaborar com a MeiosTec, considerando-a como um dos seus
parceiros de referência.

SOBRE O
BANCO SOL
Com início de actividade em 2001, o objecto social do
Banco Sol contempla o exercício de operações bancárias
clássicas e a retalho e o exercício da actividade de
micro-finanças no mercado Angolano. Com a visão de
ser um Banco com distinção no mercado através de uma
eficiente cobertura geográfica e permanente inovação
de produtos e serviços diferenciados a diferentes
segmentos de mercado, a missão do Banco Sol passa
por criar valor para os clientes, Colaboradores,
Parceiros e Accionistas, crescendo com rendibilidade e
sustentabilidade, bem como oferecer e servir os clientes
com um atendimento de qualidade e rapidez. O Banco
Sol rege-se pelos seguintes valores: Ser um Banco
Sólido, com uma gestão racional e criteriosa dos
recursos e dos riscos; Ser um Banco diferente e
solidário, agente de mudança social, respeitar o meio
envolvente e agir com ética, profissionalismo e
responsabilidade; e Ser o Banco de todos nós,
promovendo relações de confiança e de futuro e
procurando sempre e com humildade, ser melhor.
www.bancosol.ao

SOBRE A
MEIOSTEC
Fundada em 1997, a MeiosTec é uma empresa de
Integração de Sistemas e Serviços de Engenharia na
área das Tecnologias de Informação, com competências
em Redes de Comunicações e Cablagem Estruturada,
capaz de oferecer aos seus clientes um leque alargado
de soluções, produtos e serviços nas áreas IP
(Infra-estruturas de Projecto) e IT (Tecnologias de
Informação). Numa lógica end-to-end, a MeiosTec
possui um modelo de negócio que abrange toda a
infra-estrutura tecnológica e o completo ciclo de vida
dos projectos. A MeiosTec detém uma elevada
experiência e know-how ao nível de soluções integradas
de infra-estruturas e de aplicações orientadas ao
negócio.
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