PROPOSTA COMERCIAL
Produto: G Suite
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Sobre a Locaweb
A Locaweb é líder em Hosting no Brasil e na América Latina, segundo o relatório IDC LA IT Services
2010, categoria Infrastructure Hosting Services.
Com 14 anos de experiência e parceria com mais de 16 mil desenvolvedores, oferecemos soluções
em Software (SaaS), Plataforma (PaaS) e Infraestrutura (IaaS):
SOFTWARE (SaaS): Soluções de software como serviço para empresas, contando com serviços
como Email, Email Marketing, WebStore, WebChat, WebDesk e PABX Virtual;
PLATAFORMA (PaaS): Serviço de Hospedagem de Sites;
INFRAESTRUTURA (IaaS): Ofertas de infraestrutura sob demanda como Cloud Computing,
Servidores Dedicados e serviço de gerenciamento pela Locaweb.
Na Locaweb nós acreditamos que a inovação tecnológica aliada à qualidade de serviços e uma
equipe altamente qualificada são as chaves para o sucesso no mercado.

Eleita pela INFO Exame 2010 como uma das Maiores Empresas de Tecnologia do País.

Saiba mais e conheça os prêmios que a Locaweb já conquistou:
http://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/premios

Nosso Atendimento
•
•
•
•
•

Suporte 24 x 7 x 365
Equipe própria e capacitada, dedicada aos clientes de Data Center
Cliente contata “quem resolve”: contato direto com equipe operacional
Atendimento preferencial através de Gerente de Contas1
Projetos personalizados para atender suas demandas

O atendimento é realizado por uma equipe especialmente treinada para assessorar o cliente em
suas dúvidas. Além de telefone, e-mail, chat e helpdesk, o cliente pode contar informações de
suporte em nosso Wiki (http://wiki.locaweb.com.br).

1

Para contratos com valor superior a R$ 1.500,00 / mês
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Infraestrutura do Data Center
• Dois Data Centers no Brasil e um em Miami
Segurança:
• Segurança armada 24 x 7 x 365
• Rígido controle de acesso físico
• Câmeras de vigilância operadas remotamente
Sistema de Climatização:
• Water-free (não precisa de água)
• Gás ecológico (R407 | AR410)
• Controle de qualidade do ar
Energia:

• No Breaks Redundantes da APC®: Equipamentos de
modularidade HotSwap e gerenciáveis no fornecimento de

Data Center

energia

• Múltiplos Geradores de 440KVAs: redundantes, operando
conforme demanda do Data Center

• Entrada de energia independente em média tensão

Climatização
Geradores

Conectividade:
• Infra-estrutura moderna com conexão ininterrupta à Internet
• Links de acesso à internet com capacidade de 60 Gbps,
com crescimento contínuo e redundância com diversas operadoras
de telecomunicação
• PIX do Ponto de troca de tráfego (PTT) do CGI.Br - 20 Gbps
Data Center Verde
Operação sustentável, por meio de práticas
ambientalmente corretas
Certificação
• Equipe certificada e altamente qualificada
• Data Center tier III com certificado ISAE3402

www.locaweb.com.br/gsuite
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Soluções Propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais do serviço de
Hospedagem de Sites, fornecido pela Locaweb.

Soluções
Produto

G Suite

Principais Características
•

Email profissional com domínio personalizado

•

Plataforma online e compatível com dispositivos moveis

•

Agenda e contatos

•

Armazenamento de arquivos online

•

Criação e edição de documentos online de forma compartilhada

•

Painel de administração

•

Mensagens de texto, voz e videoconferências

•

Suporte 24h, em português
Mais informações sobre o produto: Locaweb.com.br/gsuite
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Vantagens Locaweb
Valor em reais.
Valor do produto em reais, sem influência da variação do dólar e com os impostos já inclusos.
Pagamento em boleto.
Além da opção de pagamento por cartão de credito, fazemos também a emissão de boletos
Fique tranquilo
Suporte técnico qualificado em Português. Há sempre uma forma de contatar-nos: wiki, chat,
telefone e help desk, 24h/dia, 7 dias/semana.
Credibilidade com o domínio personalizado
Negociações online ganham mais confiança quando o e-mail tem domínio personalizado, como
@suaempresa.com.br, por exemplo.
Liberdade para trabalhar em qualquer lugar
Crie, edite e compartilhe arquivos em qualquer lugar usando seu celular, laptop ou tablet.
Flexibilidade
No G Suite, você pagará apenas pela quantidade de caixas contratadas, sem se preocupar com a
instalação de servidores, custos de licenças e manutenção. O G Suite é uma forma simplificada de
manter o e-mail continuamente disponível a seus usuários e com flexibilidade de contratar mais
caixas, caso sua demanda cresça.
Mais informações em http://www.locaweb.com.br/gsuite
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Condições Comerciais
PLANOS

G Suite
Gmail

30 GB divididos com o Google Drive

Google Agenda

Online e integrada com demais apps

Hangouts Meets Meet

Chamadas em alta resolução com até 15 participantes

Google +

Rede social para a empresa

Google Drive

30 GB divididos com o Google Drive

Documentos, planilhas e apresentações

Arquivos online com compartilhamento e edição simultanea

Formulários

Formulários personalizados para pesquisas

Sites

Criação de websites sem uso de codigos

Admin Console

Painel de administração
Mensal
R$ 17,90/mês

Preço

1

Anual
R$ 14,90/mês1
R$ 178,80/ano

Valor equivalente por mês para a primeira mensalidade/anuidade.

Condições completas podem ser conferidas em

www.locaweb.com.br/gsuite
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Limites válidos para todos os planos:

Condições gerais
•

Para pagamentos em cartão de crédito, os serviços podem ser ativados em até 1 hora. Saiba
mais em nossa Wiki:
http://wiki.locaweb.com.br/pt-br/Instala%C3%A7%C3%A3o_Rel%C3%A2mpago

•

Caso haja divergência entre as condições desta proposta com o site da Locaweb, prevalecem
as informações do site.

Acordo de Confidencialidade
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva
de descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente, e não deverão,
de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.

www.locaweb.com.br/gsuite
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Prazos e Demais Condições
Prazo de Ativação
•

Até 1 hora, após a comprovação do pagamento. Lembre-se que a compensação bancária
pode levar até 3 dias úteis.

Acordo de Confidencialidade
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva
de descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente, e não deverão,
de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.
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