
Horas mês

P.N. zCloud Zadara 720

ITEM PN Produto Caracteristicas Preço por hora Mensalidade

1 zCloud_SP2_zC_Z4_medium_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 01 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,0550  $                               39,60 

2 zCloud_SP2_zC_Z4_medium_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 01 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,0200  $                               14,40 

3 zCloud_SP3_zC_Z4_medium_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 01 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,0550  $                               39,60 

4 zCloud_SP3_zC_Z4_medium_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com 01 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,0200  $                               14,40 

5 zCloud_SP2_zC_Z4_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,1100  $                               79,20 

6 zCloud_SP2_zC_Z4_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,0400  $                               28,80 

7 zCloud_SP3_zC_Z4_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,1100  $                               79,20 

8 zCloud_SP3_zC_Z4_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,0400  $                               28,80 

9 zCloud_SP2_zC_Z4_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,4400  $                             316,80 

10 zCloud_SP2_zC_Z4_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,3000  $                             216,00 

11 zCloud_SP3_zC_Z4_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,4400  $                             316,80 

12 zCloud_SP3_zC_Z4_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,3000  $                             216,00 

13 zCloud_SP2_zC_Z4_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 08 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,8800  $                             633,60 

14 zCloud_SP2_zC_Z4_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 08 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,6000  $                             432,00 

15 zCloud_SP3_zC_Z4_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com com 08 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,8800  $                             633,60 

16 zCloud_SP3_zC_Z4_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com com 08 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,6000  $                             432,00 

17 zCloud_SP2_zC_Z4_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,7600  $                         1.267,20 

18 zCloud_SP2_zC_Z4_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,2000  $                             864,00 

19 zCloud_SP3_zC_Z4_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,7600  $                         1.267,20 

20 zCloud_SP3_zC_Z4_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,2000  $                             864,00 

21 zCloud_SP2_zC_Z4_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              3,5200  $                         2.534,40 

22 zCloud_SP2_zC_Z4_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              2,4000  $                         1.728,00 

23 zCloud_SP3_zC_Z4_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              3,5200  $                         2.534,40 

24 zCloud_SP3_zC_Z4_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP3, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              2,4000  $                         1.728,00 

25 zCloud_SP2_zC_Z4_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 48 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              5,2800  $                         3.801,60 

26 zCloud_SP2_zC_Z4_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              3,6000  $                         2.592,00 

27 zCloud_SP3_zC_Z4_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 48 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              5,2800  $                         3.801,60 

28 zCloud_SP3_zC_Z4_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              3,6000  $                         2.592,00 

29 zCloud_SP2_zC_Z5_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,2000  $                             144,00 

30 zCloud_SP2_zC_Z5_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,1300  $                               93,60 

31 zCloud_SP3_zC_Z5_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,2000  $                             144,00 

32 zCloud_SP3_zC_Z5_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,1300  $                               93,60 

33 zCloud_SP2_zC_Z5_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,4000  $                             288,00 

34 zCloud_SP2_zC_Z5_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,2600  $                             187,20 

35 zCloud_SP3_zC_Z5_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,4000  $                             288,00 

36 zCloud_SP3_zC_Z5_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,2600  $                             187,20 

37 zCloud_SP2_zC_Z5_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 08 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,7900  $                             568,80 

38 zCloud_SP2_zC_Z5_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 08 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,5100  $                             367,20 

39 zCloud_SP3_zC_Z5_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 08 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,7900  $                             568,80 

40 zCloud_SP3_zC_Z5_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 08 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,5100  $                             367,20 

41 zCloud_SP2_zC_Z5_3xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 12 v-CPU | 24 GiB RAM  $                              1,1900  $                             856,80 

42 zCloud_SP2_zC_Z5_3xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 12 v-CPU | 24 GiB RAM  $                              0,7700  $                             554,40 

43 zCloud_SP3_zC_Z5_3xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 12 v-CPU | 24 GiB RAM  $                              1,1900  $                             856,80 

44 zCloud_SP3_zC_Z5_3xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 12 v-CPU | 24 GiB RAM  $                              0,7700  $                             554,40 

45 zCloud_SP2_zC_Z5_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              1,5800  $                         1.137,60 

46 zCloud_SP2_zC_Z5_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              1,0200  $                             734,40 

47 zCloud_SP3_zC_Z5_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              1,5800  $                         1.137,60 

48 zCloud_SP3_zC_Z5_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              1,0200  $                             734,40 

49 zCloud_SP2_zC_Z5_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              3,1600  $                         2.275,20 

50 zCloud_SP2_zC_Z5_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              2,0400  $                         1.468,80 

51 zCloud_SP3_zC_Z5_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              3,1600  $                         2.275,20 

52 zCloud_SP3_zC_Z5_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              2,0400  $                         1.468,80 

53 zCloud_SP2_zC_Z5_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 48 v-CPU | 96 GiB RAM  $                              4,7400  $                         3.412,80 

54 zCloud_SP2_zC_Z5_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 v-CPU | 96 GiB RAM  $                              3,0600  $                         2.203,20 

55 zCloud_SP3_zC_Z5_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 48 v-CPU | 96 GiB RAM  $                              4,7400  $                         3.412,80 

56 zCloud_SP3_zC_Z5_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 48 v-CPU | 96 GiB RAM  $                              3,0600  $                         2.203,20 

57 zCloud_SP2_zC_ZR5_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,2600  $                             187,20 

58 zCloud_SP2_zC_ZR5_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,1900  $                             136,80 

59 zCloud_SP3_zC_ZR5_large_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 02 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,2600  $                             187,20 

60 zCloud_SP3_zC_ZR5_large_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 02 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,1900  $                             136,80 

61 zCloud_SP2_zC_ZR5_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,5200  $                             374,40 

62 zCloud_SP2_zC_ZR5_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,3800  $                             273,60 

63 zCloud_SP3_zC_ZR5_xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 04 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,5200  $                             374,40 

64 zCloud_SP3_zC_ZR5_xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 04 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,3800  $                             273,60 

65 zCloud_SP2_zC_ZR5_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 08 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,0400  $                             748,80 

66 zCloud_SP2_zC_ZR5_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 08 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              0,7600  $                             547,20 

67 zCloud_SP3_zC_ZR5_2xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 08 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,0400  $                             748,80 

68 zCloud_SP3_zC_ZR5_2xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 08 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              0,7600  $                             547,20 
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69 zCloud_SP2_zC_ZR5_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              2,0800  $                         1.497,60 

70 zCloud_SP2_zC_ZR5_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              1,5200  $                         1.094,40 

71 zCloud_SP3_zC_ZR5_4xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 16 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              2,0800  $                         1.497,60 

72 zCloud_SP3_zC_ZR5_4xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 16 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              1,5200  $                         1.094,40 

73 zCloud_SP2_zC_ZR5_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 24 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              3,1100  $                         2.239,20 

74 zCloud_SP2_zC_ZR5_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 24 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              2,2700  $                         1.634,40 

75 zCloud_SP3_zC_ZR5_8xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 24 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              3,1100  $                         2.239,20 

76 zCloud_SP3_zC_ZR5_8xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 24 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              2,2700  $                         1.634,40 

77 zCloud_SP2_zC_ZR5_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 256 GiB RAM  $                              4,1500  $                         2.988,00 

78 zCloud_SP2_zC_ZR5_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 256 GiB RAM  $                              3,0300  $                         2.181,60 

79 zCloud_SP3_zC_ZR5_12xlarge_W Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Windows Server 20xx, com 32 v-CPU | 256 GiB RAM  $                              4,1500  $                         2.988,00 

80 zCloud_SP3_zC_ZR5_12xlarge_L Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, na zCloud da Zadara SP2, operando com sistema operacional Linux, com 32 v-CPU | 256 GiB RAM  $                              3,0300  $                         2.181,60 

81 zCloud_SP2_zC_EBS_SSD DISCO - EBS instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias SSD, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,24 

82 zCloud_SP3_zC_EBS_SSD DISCO - EBS  instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias SSD, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,24 

83 zCloud_SP2_zC_EBS_HDD DISCO - EBS instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,12 

84 zCloud_SP3_zC_EBS_HDD DISCO - EBS  instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,12 

85 zCloud_SP2_zC_S3_HDD_VOLUME DISCO - S3 Entrega, para uma instância EC2, volume de Object Storage, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,05 

86 zCloud_SP3_zC_S3_HDD_VOLUME DISCO - S3 Entrega, para uma instância EC2, volume de Object Storage, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,05 

87 zCloud_SP2_zS_S3_HDD_BUCKET DISCO - S3  bucket com volume de Object Storage, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP2, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,05 

88 zCloud_SP3_zS_S3_HDD_BUCKET DISCO - S3  bucket com volume de Object Storage, hospedado em discos com performance de midias HDD, a ser operado na zCloud da Zadara SP3, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,05 

89 zCloud_SP2_zC_VAS_IPPUBLICO CONECTIVIDADE IP Puiblico, configurado em ambiente de zComputing, na zCloud da Zadara SP2  $                              0,0050  $                                 0,03 

90 zCloud_SP3_zC_VAS_IPPUBLICO CONECTIVIDADE IP Puiblico, configurado em ambiente de zComputing, na zCloud da Zadara SP3  $                              0,0050  $                                 0,03 

91 OPaaS_zC_Z4_medium Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 01 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,0800  $                               57,60 

92 OPaaS_zC_Z4_large Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 02 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,1500  $                             108,00 

93 OPaaS_zC_Z4_xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 04 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,3000  $                             216,00 

94 OPaaS_zC_Z4_2xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 08 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,6000  $                             432,00 

95 OPaaS_zC_Z4_4xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 16 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              1,2000  $                             864,00 

96 OPaaS_zC_Z4_8xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 32 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              2,4000  $                         1.728,00 

97 OPaaS_zC_Z4_12xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 48 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              3,6000  $                         2.592,00 

98 OPaaS_zC_Z5_large Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 02 v-CPU | 04 GiB RAM  $                              0,1300  $                               93,60 

99 OPaaS_zC_Z5_xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 04 v-CPU | 08 GiB RAM  $                              0,2600  $                             187,20 

100 OPaaS_zC_Z5_2xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 08 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,5100  $                             367,20 

101 OPaaS_zC_Z5_3xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 12 v-CPU | 24 GiB RAM  $                              0,7700  $                             554,40 

102 OPaaS_zC_Z5_4xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 16 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              1,0200  $                             734,40 

103 OPaaS_zC_Z5_8xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 32 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              2,0400  $                         1.468,80 

104 OPaaS_zC_Z5_12xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 48 v-CPU | 96 GiB RAM  $                              3,0600  $                         2.203,20 

105 OPaaS_zC_ZR5_large Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 02 v-CPU | 16 GiB RAM  $                              0,1900  $                             136,80 

106 OPaaS_zC_ZR5_xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 04 v-CPU | 32 GiB RAM  $                              0,3800  $                             273,60 

107 OPaaS_zC_ZR5_2xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 08 v-CPU | 64 GiB RAM  $                              0,7600  $                             547,20 

108 OPaaS_zC_ZR5_4xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 16 v-CPU | 128 GiB RAM  $                              1,5200  $                         1.094,40 

109 OPaaS_zC_ZR5_8xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 24 v-CPU | 192 GiB RAM  $                              2,2700  $                         1.634,40 

110 OPaaS_zC_ZR5_12xlarge Máquina Virtual Entrega uma instância EC2, no data center do parceiro/cliente, no formato OnPremisses as a Services, com 32 v-CPU | 256 GiB RAM  $                              3,0300  $                         2.181,60 

111 OPaaS_zC_EBS_SSD DISCO - EBS Entrega para uma instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias SSD, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,24 

112 OPaaS_zC_EBS_HDD DISCO - EBS Entrega para uma instância EC2, volume de Elastic Block Storage, ou de Elastic File System, hospedado em discos com performance de midias HDD, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,12 

113 OPaaS_zC_S3_HDD_VOLUME DISCO - S3 Entrega, para uma instância EC2, volume de Object Storage, hospedado em discos com performance de midias HDD, hospedado no data center do parceiro/cliente, valor cobrado por GiB.  -  $                                 0,05 

114 OPaaS_zC_zS_Receita_Minima FLOOR.
Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zComputing com instâncias EC2 + zStorage, sendo zStorage, VPSA's dedicadas, ou volumes EBS e S3 configurados no ambiente 

zComputing, com equipamentos instalados no data center do parceiro/cliente.
 $                       11.250,00 

115 OPaaS_zS_MZ_Receita_Minima FLOOR.
Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zStorage, como VPSA's dedicadas, com equipamentos instalados em dois data centers do parceiro/cliente, para cluster em alta 

disponibilidade e replica sincrona, utilizando controladoras de VPSA's com o acrônimo "MZ" ao final de sua nomenclatura.
 $                       15.000,00 

116 OPaaS_zS_Receita_Minima FLOOR. Receita minima, a ser cobrado, caso o consumo do cliente seja inferior a mesma, compreende o consumo de zStorage, como VPSA's dedicadas, com equipamentos instalados no data center do parceiro/cliente.  $                         7.500,00 

117 OPaaS_zS_VPSA_200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com no máximo 05 DRIVES, operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM
 $                                  0,74  $                             529,20 

118 OPaaS_zS_VPSA_400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, com no máximo 10 DRIVES, operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM
 $                                  1,49  $                         1.069,20 

119 OPaaS_zS_VPSA_600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, com no máximo 20 DRIVES, operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM
 $                                  2,99  $                         2.149,20 

120 OPaaS_zS_VPSA_800 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, com no máximo 30 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

121 OPaaS_zS_VPSA_1000 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, com no máximo 40 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

122 OPaaS_zS_VPSA_1200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM
 $                                  7,49  $                         5.389,20 

123 OPaaS_zS_VPSA_1600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

124 OPaaS_zS_VPSA_2400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM
 $                                11,99  $                         8.629,20 

125 OPaaS_zS_VPSA_3600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de 

operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM
 $                                17,99  $                       12.949,20 

126 OPaaS_zS_VPSA_200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com 

no máximo 05 DRIVES, operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM

 $                                  1,49  $                         1.069,20 

127 OPaaS_zS_VPSA_400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, 

com no máximo 10 DRIVES, operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM

 $                                  2,99  $                         2.149,20 

128 OPaaS_zS_VPSA_600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, 

com no máximo 20 DRIVES, operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM

 $                                  5,99  $                         4.309,20 

129 OPaaS_zS_VPSA_800_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, 

com no máximo 30 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

130 OPaaS_zS_VPSA_1000_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, 

com no máximo 40 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

131 OPaaS_zS_VPSA_1200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, 

com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM

 $                                14,99  $                       10.789,20 

132 OPaaS_zS_VPSA_1600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, 

com no máximo 80 DRIVES, operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 

133 OPaaS_zS_VPSA_2400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, 

com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM

 $                                23,99  $                       17.269,20 

134 OPaaS_zS_VPSA_3600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, 

com no máximo 80 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM

 $                                35,99  $                       25.909,20 

135 OPaaS_zS_VPSA_H100 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel 

de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM
 $                                  2,24  $                         1.609,20 

136 OPaaS_zS_VPSA_H200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel 

de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

137 OPaaS_zS_VPSA_H300 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel 

de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

138 OPaaS_zS_VPSA_H400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel 

de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

139 OPaaS_zS_VPSA_H100_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 

1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM

 $                                  4,49  $                         3.229,20 

140 OPaaS_zS_VPSA_H200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 

1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

141 OPaaS_zS_VPSA_H300_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 

1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

142 OPaaS_zS_VPSA_H400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados em dois Data Centers do parceiro/cliente, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 

1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 
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143 OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_STANDART VPSA_S3_OBJECT VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY , entrega até 2048 TiB de RAW, com no máximo 850 DRIVES, 

operando com 08 v-CPU | 32 GiB RAM
-$                                  $                                      -   

144 OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM VPSA_S3_OBJECT VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, 

entrega até 5432 TiB de RAW, com no máximo 3200 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 GiB RAM
-$                                  $                                      -   

145 OPaaS_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+ VPSA_S3_OBJECT VPSA, configurada em, ambiente de zStorage, com equipamemntos instalados dentro do Data Center do parceiro/cliente, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY , e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, 

entrega até 81481 TiB de RAW, com no máximo 6400 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 GiB RAM
-$                                  $                                      -   

146 OPaaS_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services. 0,6000$                               $                             432,00 

147 OPaaS_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de  14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services. 0,6750$                               $                             486,00 

148 OPaaS_zS_DISCO_SSD_7.8TiB DISCO - SSD Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services. 1,3500$                               $                             972,00 

149 OPaaS_zS_DISCO_CACHENVME DISCO - NVME Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compativeis, venda por volume, cobrança por GiB/H, instalada no data center do parceiro/cliente no formato OnPremisses as a Services. 0,3000$                               $                             216,00 

150 OPaaS_zS_VAS_DATA_REDUCTION VAS Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compativeis. 2,9850$                               $                         2.149,20 

151 OPaaS_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL CONECTIVIDADE Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compativeis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado. 0,5250$                               $                             378,00 

152 OPaaS_z5_VAS_File_Liecycle_Indexing VAS Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compativeis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia 

considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA.
0,6000$                               $                             432,00 

153 zCloud_SP2_zS_VPSA_200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com no máximo 05 DRIVES, 

operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM
 $                                  0,74  $                             529,20 

154 zCloud_SP2_zS_VPSA_400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, com no máximo 10 DRIVES, 

operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM
 $                                  1,49  $                         1.069,20 

155 zCloud_SP2_zS_VPSA_600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, com no máximo 20 DRIVES, 

operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM
 $                                  2,99  $                         2.149,20 

156 zCloud_SP2_zS_VPSA_800 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, com no máximo 30 DRIVES, 

operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

157 zCloud_SP2_zS_VPSA_1000 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, com no máximo 40 DRIVES, 

operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

158 zCloud_SP2_zS_VPSA_1200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, 

operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM
 $                                  7,49  $                         5.389,20 

159 zCloud_SP2_zS_VPSA_1600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

160 zCloud_SP2_zS_VPSA_2400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM
 $                                11,99  $                         8.629,20 

161 zCloud_SP2_zS_VPSA_3600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM
 $                                17,99  $                       12.949,20 

162 zCloud_SP3_zS_VPSA_200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com no máximo 05 DRIVES, 

operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM
 $                                  0,74  $                             529,20 

163 zCloud_SP3_zS_VPSA_400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, com no máximo 10 DRIVES, 

operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM
 $                                  1,49  $                         1.069,20 

164 zCloud_SP3_zS_VPSA_600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, com no máximo 20 DRIVES, 

operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM
 $                                  2,99  $                         2.149,20 

165 zCloud_SP3_zS_VPSA_800 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, com no máximo 30 DRIVES, 

operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

166 zCloud_SP3_zS_VPSA_1000 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, com no máximo 40 DRIVES, 

operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

167 zCloud_SP3_zS_VPSA_1200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, 

operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM
 $                                  7,49  $                         5.389,20 

168 zCloud_SP3_zS_VPSA_1600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

169 zCloud_SP3_zS_VPSA_2400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM
 $                                11,99  $                         8.629,20 

170 zCloud_SP3_zS_VPSA_3600 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, 

operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM
 $                                17,99  $                       12.949,20 

171 zCloud_SP2_zS_VPSA_200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com no máximo 05 DRIVES, operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM

 $                                  1,49  $                         1.069,20 

172 zCloud_SP2_zS_VPSA_400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, com no máximo 10 DRIVES, operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM

 $                                  2,99  $                         2.149,20 

173 zCloud_SP2_zS_VPSA_600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, com no máximo 20 DRIVES, operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM

 $                                  5,99  $                         4.309,20 

174 zCloud_SP2_zS_VPSA_800_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar 

cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, com no máximo 30 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

175 zCloud_SP2_zS_VPSA_1000_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, com no máximo 40 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

176 zCloud_SP2_zS_VPSA_1200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM

 $                                14,99  $                       10.789,20 

177 zCloud_SP2_zS_VPSA_1600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 

178 zCloud_SP2_zS_VPSA_2400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar 

cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM

 $                                23,99  $                       17.269,20 

179 zCloud_SP2_zS_VPSA_3600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM

 $                                35,99  $                       25.909,20 

180 zCloud_SP3_zS_VPSA_200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 20 GiB, até 24TiB de RAW, com no máximo 05 DRIVES, operando com 02 v-CPU | 06 GiB RAM

 $                                  1,49  $                         1.069,20 

181 zCloud_SP3_zS_VPSA_400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 420 GiB, até 60 TiB de RAW, com no máximo 10 DRIVES, operando com 04 v-CPU | 12 GiB RAM

 $                                  2,99  $                         2.149,20 

182 zCloud_SP3_zS_VPSA_600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 840 GiB, até 100TIB de RAW, com no máximo 20 DRIVES, operando com 06 v-CPU | 20 GiB RAM

 $                                  5,99  $                         4.309,20 

183 zCloud_SP3_zS_VPSA_800_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site   SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar 

cache com até 1260 GiB, até 150TiB de RAW, com no máximo 30 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 28 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

184 zCloud_SP3_zS_VPSA_1000_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 1680 GiB, até 200TiB de RAW, com no máximo 40 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 36 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

185 zCloud_SP3_zS_VPSA_1200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 2500 GiB, até 240TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 52 GiB RAM

 $                                14,99  $                       10.789,20 

186 zCloud_SP3_zS_VPSA_1600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,  capaz de operar 

cache com até 3320 GiB, até 300TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 16 v-CPU | 68 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 

187 zCloud_SP3_zS_VPSA_2400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06,   capaz de operar 

cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 100 GiB RAM

 $                                23,99  $                       17.269,20 

188 zCloud_SP3_zS_VPSA_3600_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como ativar Cache em NVME, operando em RAID 1|10 ou RAID 06, capaz de operar 

cache com até 3380 GiB, até 360TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 144 GiB RAM

 $                                35,99  $                       25.909,20 

189 zCloud_SP2_zS_VPSA_H100 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM
 $                                  2,24  $                         1.609,20 

190 zCloud_SP2_zS_VPSA_H200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

191 zCloud_SP2_zS_VPSA_H300 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

192 zCloud_SP2_zS_VPSA_H400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP2,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

193 zCloud_SP3_zS_VPSA_H100 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM
 $                                  2,24  $                         1.609,20 

194 zCloud_SP3_zS_VPSA_H200 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM
 $                                  4,49  $                         3.229,20 

195 zCloud_SP3_zS_VPSA_H300 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM
 $                                  5,99  $                         4.309,20 

196 zCloud_SP3_zS_VPSA_H400 VPSA_BLOCK_NAS
VPSA, configurada na zCloud da Zadara SP3,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira 

capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM
 $                                  8,99  $                         6.469,20 

197 zCloud_SP2_zS_VPSA_H100_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de 

bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM

 $                                  4,49  $                         3.229,20 

198 zCloud_SP2_zS_VPSA_H200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, 

e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

199 zCloud_SP2_zS_VPSA_H300_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, 

e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

200 zCloud_SP2_zS_VPSA_H400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP2 ATIVO e o SP3 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de 

bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 

201 zCloud_SP3_zS_VPSA_H100_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de 

bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 280 TiB de RAW, com no máximo 60 DRIVES, operando com 12 v-CPU | 72 GiB RAM

 $                                  4,49  $                         3.229,20 

202 zCloud_SP3_zS_VPSA_H200_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, 

e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 440 TiB de RAW, com no máximo 80 DRIVES, operando com 24 v-CPU | 116 GiB RAM

 $                                  8,99  $                         6.469,20 

203 zCloud_SP3_zS_VPSA_H300_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO,capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de bloco, 

e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 800 TiB de RAW, com no máximo 120 DRIVES, operando com 36 v-CPU | 176 GiB RAM

 $                                11,99  $                         8.629,20 

204 zCloud_SP3_zS_VPSA_H400_MZ VPSA_BLOCK_NAS

VPSA, configurada com arquitetura da alta disponibilidade Multi Zone, onde o ambiente de zStorage, possui equipamentos instalados na zCloud Zadara SP2 e na zCloud Zadara SP3, de forma que os dois sites atuam em replica sincrona de dados, 

como um único cluster de armazenamento e processamento para a VPSA, sendo o site  SP3 ATIVO e o SP2 PASSIVO, capaz de atuar com midias SSD e HDD, bem como recursos de microserviços como tierização automatica de dados a nivel de 

bloco, e dedup/compress, operando em RAID 1|10, exige que a primeira capamda de disco seja SSD, entrega até 1000 TiB de RAW, com no máximo 140 DRIVES, operando com 48 v-CPU | 236 GiB RAM

 $                                17,99  $                       12.949,20 

205 zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_STANDART VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, entrega até 2048 TiB de RAW, com no máximo 850 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 32 GiB RAM -$                                  $                                      -   

206 zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP2,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até 5432 TiB de RAW, com no máximo 3200 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 GiB 

RAM
-$                                  $                                      -   

207 zCloud_SP2_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+ VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP2, capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até 81481 TiB de RAW, com no máximo 6400 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 GiB 

RAM
-$                                  $                                      -   

208 zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_STANDART VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP3,  capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, entrega até 2048 TiB de RAW, com no máximo 850 DRIVES, operando com 08 v-CPU | 32 GiB RAM -$                                  $                                      -   

209 zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP3,   capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até 5432 TiB de RAW, com no máximo 3200 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 GiB 

RAM
-$                                  $                                      -   

210 zCloud_SP3_zS_VPSA_OBJECT_PREMIUM+ VPSA_S3_OBJECT VPSA na zCloud Zadara SP3,   capaz de atuar com midias SSD e HDD, oferece proteção 2-WAY, e Erasure Codding, EC 02+01, EC 04+02, EC 06+02 e EC 09+03, entrega até 81481 TiB de RAW, com no máximo 6400 DRIVES, operando com 10 v-CPU | 52 

GiB RAM
-$                                  $                                      -   

211 zCloud_SP2_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2 0,6000$                               $                             432,00 

212 zCloud_SP2_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de  14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2 0,6750$                               $                             486,00 

213 zCloud_SP2_zS_DISCO_SSD_7.8TiB DISCO - SSD Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB, ativado na zCloud Zadara SP2 1,3500$                               $                             972,00 

214 zCloud_SP2_zS_DISCO_CACHENVME DISCO - NVME Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compativeis, venda por volume, cobrança por GiB/H, ativado na zCloud Zadara SP2 0,3000$                               $                             216,00 

215 zCloud_SP3_zS_DISCO_HDD_SAS_14TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de 14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB, ativado na zCloud Zadara SP3 0,6000$                               $                             432,00 

216 zCloud_SP3_zS_DISCO_HDD_SAS_18TiB DISCO - HDD Midia HDD com capacidade nominal de  14000 GiB, e capacidade formatada de 9313 GiB ativado na zCloud Zadara SP3 0,6750$                               $                             486,00 

217 zCloud_SP3_zS_DISCO_SSD_7.8TiB DISCO - SSD Midia SSD com capacidade nominal de 7680 GiB, e capacidade formatada de 7152 GiB ativado na zCloud Zadara SP3 1,3500$                               $                             972,00 

218 zCloud_SP3_zS_DISCO_CACHENVME DISCO - NVME Midia NVME, atuando como Cache de VPSA's de Block/NAS compativeis, venda por volume, cobrança por GiB/H ativado na zCloud Zadara SP3 0,3000$                               $                             216,00 

219 zCloud_SP2_zS_VAS_DATA_REDUCTION VAS Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compativeis, ativadas na zCloud Zadara SP2 2,9850$                               $                         2.149,20 

220 zCloud_SP2_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL CONECTIVIDADE Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compativeis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado, , ativadas na zCloud Zadara SP2 0,5250$                               $                             378,00 

221 zCloud_SP2_z5_VAS_File_Liecycle_Indexing VAS Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compativeis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia 

considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA, , ativadas na zCloud Zadara SP2
0,6000$                               $                             432,00 

222 zCloud_SP3_zS_VAS_DATA_REDUCTION VAS Micro serviço de dedup/compress, atuando nas VPSA's de block/NAS compativeis, ativadas na zCloud Zadara SP3 2,9850$                               $                         2.149,20 

223 zCloud_SP3_zS_VAS_FIBRE_CHANNEL CONECTIVIDADE Protocolo Fiber Channel, ativado em VPSA's compativeis, compreende a entrega por parte da Zadara de HBA's e fibras competentes a conectividade através deste protocolo, valor cobrado por VPSA com este recurso ativado,  ativadas na zCloud Zadara SP3 0,5250$                               $                             378,00 

224 zCloud_SP3_z5_VAS_File_Liecycle_Indexing VAS Protocolo de tierização automatica de dados, atuando em controladoras compativeis, identifica dados mais acessados, e por consequencia considerados "quentes", e os mantém armazenados em midias SSD, identifica dados menos acessados, e por consequencia 

considerados "frios", e os mantém armazenados em midias HDD, podendo migrar de HDD para SSD, e de SSD para HDD, por parâmetros automatizados ou customizados pelo administrador da VPSA,  ativadas na zCloud Zadara SP3
0,6000$                               $                             432,00 
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