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Uma empresa do Grupo Intersolid, focada nos cuidados e gerenciamento de sua infraestrutura 

tecnológica e banco de dados. 

 

A Intersoul conta com profissionais especialistas em administração de banco de dados e 

segurança de T.I, com alto nível de qualificação e experiência em ambientes de grande porte. 

Esses especialistas trabalham de forma proativa com o objetivo de antecipar problemas, 

considerando que agilidade e eficiência são pré-requisitos para um bom atendimento. Qualquer 

pequeno problema pode ser crítico para o negócio dos clientes. 

 

Oferecer um serviço de alta qualidade com um custo atraente é um dos focos da Intersoul, além 

de proporcionar ao clientes a tranquilidade e segurança de que as melhores práticas de 

gerenciamento e tecnologias estão sendo aplicadas.   

 

“Dedique-se exclusivamente a expandir seus negócios, tendo a garantia que a Intersoul 

permita o melhor funcionamento da sua estrutura tecnológica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa 
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 “Servidores e Banco de Dados, assim como vários ativos das empresas (veículos, ar 

condicionado, equipamentos, gôndolas, etc.) necessitam de manutenção. Caso não exista 

manutenção, com o passar do tempo, parâmetros do banco de dados e dos servidores vão se 

degradando, o que pode resultar em lentidão dos sistemas, parada dos servidores ou perda de 

dados.” 

Todas as empresas atualmente, possuem um banco de dados que armazena as informações 

geradas pelo iSolidus ERP ou outros sistemas de informação utilizados em seu negócio. Esse 

banco de dados representa um ativo valioso dentro da organização, sendo difícil mensurar a sua 

importância. 

A linha de serviço de banco de dados, IS-DBA, foi criada pela Intersoul, com o objetivo de garantir 

alta disponibilidade dos sistemas, segurança e desempenho, visando a prevenção de paradas 

não programadas dos servidores e banco de dados, não importando a plataforma. 

O serviço de administração e monitoramento, aliado ao nosso serviço de suporte, oferece um 

alto grau de proteção para o seu banco de dados. A Intersoul utilizará as melhores práticas em 

administração de banco de dados para monitorar o funcionamento do seu ambiente, garantindo 

a sua máxima disponibilidade. As soluções desenvolvidas pela Intersoul são capazes de sinalizar 

problemas, antes que eles interrompam a operação do seu banco de dados e prejudiquem a 

produtividade do seu negócio. 

Oferecemos um serviço completo de administração:   

 Monitoramento da instância de banco de dados;  

 Monitoramento do servidor de banco de dados;  

 Monitoramento de performance (Tuning);  

 Monitoramento/Implantação de política de backup;  

 Identificação e proposta de implantação de novas tecnologias.   

 

O serviço de monitoramento de banco de dados permite às empresas:  

 Receber aviso de problema antes mesmo da percepção do usuário;  

 Avaliar a real utilização dos recursos computacionais e de rede;  

 Planejar investimentos em recursos de hardware;   

 

Com o monitoramento nossos clientes estarão mais tranquilos, tendo a certeza que seus 

sistemas estarão sempre estáveis e disponíveis aos seus usuários. 

 

 

IS-DBA - Monitoramento 
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Banco de dados:  

 iSolidus ERP 
Quantidade de estâncias: 01 
Servidor de dados: FIREBIRD 2.5 

 
1 – Servidor   

Monitoramos os seguintes recursos do servidor de banco de dados:  

 Disco; 

 Memória; 

 Processamento; 

 Carga do servidor;  

 

2 – Instâncias   

Monitoramos a sua instância de banco de dados:  

 Alocação de memória; 

 Realocação física do banco de dados; 

 Parâmetros de inicialização; 

 Arquivo de Log de alerta; 

 Acompanhamento de Tablespaces (Oracle); 

 Arquivos da instância (Control File/Redo Log Files) (Oracle); 

 Administração de usuários/schemas; 

 Acompanhamento da coleta de estatísticas;  

 

3 – Performance (Tuning)   

Monitoramos a performance do seu banco de dados:  

 Identificação de ofensores; 

 Monitoramento de indicadores; 

 Análises de indicadores do ambiente   

 

4 – Backup   

Implementamos e monitoramos o backup do seu ambiente:  

 Implementação de backup físico, logico utilizando as melhores práticas (Physical Copy, 

DataPump, RMAN, GBAK, NBackup); 

 Acompanhamento dos log de backup; 

 Validação do backup; 

Detalhamento monitoramento 
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 Scripts sinalizadores (Envio de e-mail); 

 

6 – Manutenção preventiva. 

5 – Novas tecnologias   

Avaliamos constantemente seu ambiente propondo melhorias:  

 Atualização de versão (Sistema Operacional, Firebird e Oracle). 

 Aplicações de Patches de correções; 

 Oracle Flashback Tecnology; 

 Oracle RAC (Real Appliction Cluster); 

 

As atividades serão monitoradas remotamente.  

Nossos monitoramentos são realizados 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana). 

SLA de 4 horas, para o primeiro parecer técnico. 


