
 
 

Locaweb é primeira a implementar tecnologia VSS no Brasil 

 

A Locaweb – empresa líder em serviços hospedados de TI – é a primeira do país a 

implementar a funcionalidade VSS (Virtual Switching System), presente nos switches 

Cisco da série Catalyst 6500. A tecnologia permite que os equipamentos redundantes 

centrais da rede funcionem como um único switch virtual e o processamento de todo o 

tráfego de dados seja igualmente compartilhado entre eles. Além de aumentar a facilidade 

de administração do ambiente, a Locaweb pode oferecer aos clientes uma rede mais 

confiável e com capacidade de processamento duplicada. Eventuais falhas técnicas no 

ponto central da rede serão praticamente imperceptíveis. 

Normalmente, em projetos de redes, o equipamento de redundância fica em ‘stand-by’, 

sendo acionado somente em caso de parada do equipamento principal, o que gera 

expectativa quanto ao funcionamento adequado do equipamento substituto. “O VSS 

permite que as duas estruturas atuem juntas, com mais segurança e eficiência para todo 

o sistema”, afirma Breno Lastra, gerente de redes da Locaweb. Com a funcionalidade, o 

tempo de recuperação em uma parada é menor que 1 segundo, garantindo a plena 

disponibilidade dos serviços. 

O core redundante com VSS foi implementado no data center principal da Locaweb e será 

replicado no novo data center. Hoje, a Locaweb dispõe de uma rede com alta capacidade 

de processamento – toda ela com equipamentos Cisco. 

Sobre a Cisco  

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em redes que transformam a maneira como as 

pessoas se conectam, comunicam e colaboram. Informações sobre a Cisco podem ser 

encontradas em www.cisco.com/br. Para receber notícias da Cisco, acesse 

http://www.ciscoredacaovirtual.com.br 
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Sobre a Locaweb 

A Locaweb, fundada em 1998, é pioneira e líder em serviços hospedados de TI no Brasil. 

A empresa conta com mais de 460 funcionários, 157 mil clientes, 335 mil domínios 

hospedados, além de parcerias com mais de 14 mil desenvolvedores de sites. Os 

serviços da Locaweb atendem desde o usuário comum até as grandes corporações 

através de três verticais de negócios: Internet, que oferece os serviços de hospedagem 

de sites, blogs e podcasts, registro de domínios, disco virtual, revenda de hospedagem, 

soluções para outsourcing de e-mails, comércio eletrônico, além de infra-estrutura para 

streaming de áudio e vídeo e espaço para discussões da área (fórum de 

desenvolvedores); Data Center, com capacidade para hospedar até 4 mil servidores, 

oferece soluções de Cloud Computing, servidores dedicados em diversas modalidades, 

além de colocation e sala cofre. A área já conta com mais de 1.600 clientes, entre 

empresas de todos os portes. E Comunicação, voltada para oferta de telefonia IP por 

meio dos serviços de PABX Virtual e Portal de Voz, possuindo atualmente mais de 2.300 

ramais instalados.   
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