Modern Logistics agiliza processos com cloud computing da Ascenty
Projeto contempla serviços de cloud computing, estrutura de segurança de rede e alta
disponibilidade de acesso
São Paulo, Janeiro de 2017 – A Ascenty, líder no mercado de data center do Brasil, anuncia
os resultados da parceria com a Modern Logistics, primeira companhia brasileira de logística
integrada, que conta com frota aérea própria. No primeiro semestre de 2016, grande parte
dos sistemas de informação da Modern Logistics foram migrados para a infraestrutura da
Ascenty e o resultado é o aumento da disponibilidade do ambiente de TI, agilidade no
processamento e na gestão das transações, além da redução de custos.
A Modern Logistics tinha a necessidade de um controle maior de seus serviços , em função
da grande amplitude geográfica do território brasileiro e do gradativo aumento das operações
da companhia. O objetivo da migração foi tornar o serviço oferecido para seus clientes mais
eficiente e competitivo.
“Optamos por deixar toda a infraestrutura com um parceiro especialista, isso nos permite voltar
todos os esforços para o core business e expansão da companhia”, explica Eduardo
Seidenberger, gerente de TI da Modern Logistics. “Desde o início, com a migração dos dados,
todos os processos ocorrem de forma rápida e eficiente, por isso temos total segurança que
escolhemos o parceiro certo, completa Seidenberger.
“A Ascenty é referência no mercado de data center do Brasil e deu todo o suporte para que o
processo acontecesse de forma ágil e com total disponibilidade”, afirma Daniel Rosa, diretor
de tecnologia da Kernel Solutions - empresa parceira, que auxiliou no processo de realocação
dos dados e na gestão do projeto.
A iniciativa é parte da construção do novo posicionamento da Modern Logistics no Brasil, com
foco na modernização e ampliação das operações. Esta estratégia tem trazido benefícios
diretos para clientes, colaboradores e parceiros.
“A parceria garante conexão permanente de alta performance e disponibilidade entre a sede
da Modern e o data center da Ascenty. Entregamos um serviço de cloud computing,
hospedando a maioria dos sistemas na nossa infraestrutura e garantindo escalabilidade em

função do crescimento da empresa”, afirma Roberto Rio Branco, Diretor Comercial, de
Marketing e Institucional da Ascenty.

Sobre a Ascenty
A Ascenty é a maior empresa de infraestrutura de data center do Brasil, possui três data
centers no estado de São Paulo – nas cidades de Jundiaí, Campinas e Hortolândia – e um na
Região Metropolitana de Fortaleza (CE), além de outras quatro unidades em construção. Em
operação desde 2010, a companhia possui a mais alta taxa de SLA do País, processos
transparentes e uma abordagem consultiva. Todas as unidades são interligadas por uma rede
própria de 3.600 km de fibra óptica que atende algumas das maiores empresas de tecnologia
do mundo e todo o mercado com um amplo portfólio de serviços em Cloud Computing,
Colocation, Serviços Gerenciados, Segurança e Conectividade. Para mais informações
acesse: www.ascenty.com
Siga a Ascenty nas redes sociais: LinkedIn, Twitter, Facebook e Youtube

Saiba mais sobre a Modern Logistics
A Modern Logistics oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de suprimentos
para os clientes. Para isso, vai contar com transporte aéreo próprio, armazenagem em 15
centros de distribuição instalados por todo o País e transporte terrestre com parceiros
estratégicos. Na primeira fase da Modern Logistics, foram instalados centros de distribuição
em Jundiaí , Campinas , Manaus e logo virão mais 5 unidades, cada um com capacidade de
5 mil metros quadrados. Com a chegada da primeira aeronave, os voos ligarão São Paulo a
Manaus e, em seguida, começará a funcionar a linha para Recife, sempre com os voos e os
centros de distribuição alinhados ao transporte terrestre. Com profissionais com históricos de
variadas experiências bem-sucedidas no setor de projetos logísticos, a Modern Logistics é
especialista no desenvolvimento de projetos personalizados para as indústrias do segmentos:
farmacêutico, HPC, eletroeletrônico, componentes, varejo e cargas especiais, entre outros.
Isso significa eficiência financeira e operacional para os clientes da Modern. Mais informações
em www.modern.com.br

Sobre a Kernel
A Kernel Solutions é uma empresa de Tecnologia da Informação fundada em 2009 com foco
em projetos e soluções relacionados a Infraestrutura de TI, Computação em Nuvem (Cloud),
Backup em Nuvem, Virtualização de Servidores, SAAS (software como serviço), Storage e
Armazenando de Dados, Administração de Ambientes, Redes de Telecomunicações,
Telefonia IP, Segurança da Informação e Monitoramento de Ativos. Mais informações acesse
www.kernelsolutions.com.br
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