
A melhor solução em E-mail Corporativo chegou pra ficar!



7 anos de mercado, 
com crescimento médio de 50% ao ano e +50% de crescimento previsto em 2020.

+ de 1000 
Servidores em 
Cloud gerenciado 
pela Skymail 

+ de 1000 clientes 
corporativos

500.000 caixas 
postais de e-mail 
corporativo, sendo 
mais de 35.000 
Exchange 2019.

+ de 25.000 domínios 
hospedados

Em números



DATACENTERS
CERTIFICAÇÕES 

Infraestrutura própria, de alta performance em 
3 localidades distintas

Utilização de datacenters de classe 
mundial no Brasil

Infraestrutura



CLOUD COMPUTING

E-MAIL CORPORATIVO

SERVIÇOS 
GERENCIADOS

Soluções



A adoção de Cloud suporta a operação e tecnologia de sua 
empresa, sem a necessidade de pesados investimentos em 
aquisição de equipamentos

BENEFÍCIOS

• Elasticidade e economia para seus projetos;
• Redução de gastos: A plataforma se adapta às aplicações, e não o contrário;
• Eficiência: executa todos os sistemas, independentemente da finalidade;
• Alto desempenho e gerenciamento realizado por especialistas;
• Banda de Internet dedicada;
• Maior controle - Preços fixos em Reais e impostos inclusos.

Soluções Cloud Computing



Em que pode-se aplicar?

Sistemas de negócio 
(ERP/CRM/EAD)

Servidores de 
conteúdo CMS

Servidores de 
banco de dados

Servidores de 
mídia online

Servidores de 
sistemas VoIP

Servidores de
E-commerce

Armazenamento 
de dados

Hospedagem de 
Sites comerciais

Soluções Cloud Computing



Através de soluções de computação em nuvem apoiamos as empresas no processo de transformação 
digital, permitindo que mantenham foco em seu core business.

PERFORMANCE

DISPONIBILIDADE

FLEXIBILIDADE E 
TRANSPARÊNCIA

SEGURANÇA 

SUPORTE 24/7

MONITORAMENTO

Soluções Cloud Computing



Soluções Cloud Computing

Alta Performance
• Conectividade de alta capacidade
• Array SSD (Conforme Projeto)
• Servidores de ultima geração

Disponibilidade
• Operação em datacenters de classe mundial (TIER III)
• Redundância nativa nos principais componentes;
• Redundância de serviços e balanceamento de carga (Conforme 

Projeto)

Segurança
• Firewall nativo na camada de orquestração
• VPN IPSEC Site-to-Site
• Anti – Malware (Conforme Projeto)
• Web Application Firewall (Conforme Projeto)
• Backup cruzado em segundo Datacenter

Gerenciamento 24 x 7
• Monitoramento de sensores definidos em conjunto com 

o cliente
• Ações pre definidas conforme categoria dos alertas
• Acesso a dashboards e status online
• Revisão e analise periódica do ambiente 

Características



• Múltiplas operadoras

• Conexão direta com o PTT – Metro

• Ativos de rede redundantes

• Alta capacidade 
de tráfego

CONECTIVIDADE

Soluções
Cloud Computing



• Tolerância a falhas

• Alta performance de I/O

• Opção de storage SSD ou 

Magnético

STORAGE

Soluções Cloud Computing



Soluções Cloud Computing

Proteja informações importantes do seu 
negócio copiando de forma automatizada 
e segura os dados armazenados no seu 
ambiente para a nuvem Skymail. Além 
disso, assegure-os contra possíveis 
ataques Ransomware e outras ameaças 
da internet, tudo de forma simples e 
automatizada.

Backup Online



Link de Internet

13

Backup Online

O maior ativo das organizações é o conhecimento. Tenha segurança 
de que suas informações estão guardadas em local seguro com a 
Skymail

• Sistema automatizado: Realiza o backup no horário programado;
• Segurança: Criptografia e redundância no armazenamento das 

informações;
• Otimizado para gravação em nuvem: Compactação de arquivos, 

controle de transferência, copias diferenciais e comparativo binário 
para não sobrecarregar seu link de Internet;

• Economia: Você contrata apenas o espaço que precisa, e pode 
aumentar conforme a necessidade;

• Controle: Logs de execução centralizados 

Soluções Backup Cloud



Soluções para segurança da informação

Sophos Endpoint InterceptX:
Proteção para servidores e máquinas do escritório. Expõe riscos 
ocultos, bloqueia Malware e Ransomware

WAF (Website Application Firewall) e CDN: O WAF impede ataques 
de hackers, fazendo a proteção do seu site. Com CDN seu site se torna 
mais rápido, melhorando seu desempenho, já que uma cópia do seu site 
é disponibilizada aos clientes considerando a localização geográfica 
para conectá-los ao servidor mais próximo.

Backup Online: Mantenha copia dos seus dados na nuvem, protegendo 
sua empresa contra possíveis ataques Ransomware e outras ameaças 
da Internet de forma simples e automatizada..

Soluções
Segurança em nuvem



As opções de gerenciamento Skymail possibilitam que nossos clientes utilizem todo o potencial 
das tecnologias em nuvem, de forma otimizada e alinhada com seus objetivos de negócio.

• Gerenciamento avançado Microsoft 365
• Gerenciamento de ambientes Azure
• Gerenciamento de servidores em nuvem Skymail/ Nuvem híbrida
• Gerenciamento de ambientes em cloud Oracle
• Gerenciamento de banco de dados SQL Server / Oracle

Soluções Serviços gerenciados



Metodologia
Implementação estruturada 

Identificação 
dos objetivos

Implementações 
iniciais

Migração dos 
dados para a 
nuvem

Estabilização e 
sustentação

Identificação 
das melhorias

Planejamento

Implementação

Validação dos 
resultados e 
estabilização

Ciclos de evolução contínua



• API para integração com aplicações e workflow.
• Multi Plataforma: Integra Skymail e Exchange no mesmo Domínio.
• Integração com Office 365 e GSuite
• Múltiplas camadas de segurança sem comprometer a produtividade.
• Política de bloqueio personalizável por horário, IP ou Protocolo

• Adicionais de acordo com sua necessidade: 
• Auditoria de caixas postais.
• Sincronização com AD.
• Disparador de e-mails transacionais SMTP para alto volume.

A mais completa solução nacional de e-mail, com confiabilidade comparável às principais soluções globais. 

• Anti-Spam e Backup 30 dias em todas as caixas postais.
• Skybox integrado e Open Office Online para compartilhamento e sincronização de arquivos.
• Até 200GB por caixa postal.
• Painel de controle mais completo do mercado economiza tempo nas atividades administrativas.
• Autoatendimento para reset de senhas.

Especializados em E-mail Corporativo



• Sincronização com dispositivos moveis – IMAP;

• Configuração automática via AutoDiscovery;

• Webmail com layout moderno;

• Painel de controle completo;

• Assinatura de Email dinâmica;

• Personalização de Identidade visual;

• Agenda e calendário;

• Automação via API.

Soluções E-mail Corporativo
A mais completa solução nacional de e-mail, com confiabilidade comparável às principais 
soluções globais.



O que é?

A principal plataforma de email do mercado,
hospedada no Brasil e suportada pela Skymail

• Versões Basic e Standard
• Webmail Outlook Web Access
• Sincronização de contatos e calendário com

dispositivos móveis – protocolo MAPI
• Compartilhamento de agenda e calendário
• Recurso Free / Busy
• Compatibilidade com Skype for Business

Soluções Exchange 2019



Mensagens 
recebidas/enviadas

Executivos e usuários de
colaboração

Usuários Operacionais

Mensagens enviadas 
via SKYMAIL 

Integre caixas postais Skymail ao seu domínio Office 365 ou Gsuite

Soluções E-mail Multiplataforma



• SLA 99,9% / Alta disponibilidade

• Performance

• Escalabilidade

• Segurança

• Suporte 24 X 7 X 365

• Estrutura Exchange 2019 de acordo 
com melhores práticas do fabricante

INTERNET

Datacenter
Skymail 
Routers

Skymail 
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Load Balance
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Infraestrutura – Serviço de Email

Soluções E-mail Corporativo



Alguns dos principais clientes





Obrigado!

www.mdftechnology.com.br
(11) 4134-1720
E-MAIL: comercial@mdftechnology.com.br

http://www.mdftechnology.com.br/
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