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Sabesp investe na integração
da rede de Switches Cisco
Integradora Sillis atende todas as necessidades do edital e
fornece os equipamentos do projeto.

Organização:

Sobre
Fundada em 1973 a Sabesp é responsável pelo fornecimento de água, coleta
e tratamento de esgotos de 363 municípios do Estado de São Paulo.
Com economia mista, de capital aberto, desde 2002 tem suas ações
negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e Nova Iorque. Sendo governo
de São Paulo seu principal acionista.
Em número de clientes, pode ser considerada como uma das maiores
empresas de saneamento do mundo. São 27,7 milhões de pessoas atendidas,
quase duas vezes a população da Bélgica.

Sabesp Metropolitana
Norte (MN)

Localização:

São Paulo, São Paulo, Brasil

Segmento Industrial:
Saneamento Básico

Missão
Fornecer uma solução de integração do Switch
Modular Multilayer Cisco 4506E com a rede existente
com 96 portas Ethernet 10/100/1000BaseT e 72
interfaces Gigabit SFP Ethernet 1000BaseSX.
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Resultado
Com a implementação do novo projeto de atualização da rede tecnológica de infraestrutura
corporativa, proporcionou a SABESP MN melhorar sua qualidade nos serviços de rede da unidade.

“Este projeto é muito importante para a SILLIS, porque fornecemos uma solução

CISCO para uma empresa do porte da Sabesp, o que permite mostrar e comprovar
nossa eficiência em serviços e integração.“

Rodrigo Lima - Gerente Comercial da Sillis

Solução
A SILLIS, integradora de sistemas no mercado de TI, forneceu
uma atualização para a rede da SABESP, em parceria com a
Cisco Systems. De acordo com o projeto desenhado pela
própria equipe de rede da SABESP MN.
Segundo Rogerio Passianotto, cordenador da SABESP MN
este projeto permite que a empresa faça a atualização
tecnológica da infraestrutura corporativa, entre elas
podemos citar o aumento de banda, qualidade de serviços
(QoS), melhor gerenciamento, aumento de segurança e
a capacidade para futuras implementações, como por
exemplo a telefonia IP, monitoramento, entre outros
benefícios. A capacitação técnica, qualidade dos produtos e
preços foram aspectos primordiais na escolha dos serviços
integrados à SILLIS e equipamentos da Cisco Systems.

Cliente

A SABESP MN adquiriu um switch de core (backbone) da
família Cisco Catalyst 4500, modelo Catalyst 4506, sendo
este equipamento para construção da rede do prédio da
MN, localizados na Zona Norte de São Paulo. Além deste
equipamento, estão sendo fornecido módulos periféricos
da família Cisco. Para gerenciamento de todo o ambiente
desta rede, foi fornecida a plataforma de software da Cisco.
A SILLIS, além do fornecimento dos equipamentos e
software de gerenciamento, está realizando os serviços de
suporte, garantia e treinamento sobre este produto para a
equipe técnica.
“Este projeto é muito importante para a SILLIS, porque
fornecemos uma solução CISCO para uma empresa do
porte da Sabesp, o que permite mostrar e comprovar nossa
eficiência em serviços e integração”, diz Rodrigo Lima,
Gerente Comercial da SILLIS.

Integradora

Parceiro
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