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O FreeBSD
Dentre os sistemas operacionais modernos, FreeBSD é um dos mais poderosos. É Open Source e sua linhagem nobre de 

tecnologia deu origem à Internet como conhecemos, incluindo o protocolo TCP/IP, o Correio Eletrônico, e DNS. Um dos 

mais populares sistemas operacionais do mundo, o Mac OS X da Apple é também baseado em tecnologia de linhagem 

BSD e tem em seu core, a tecnologia FreeBSD.

É o sistema utilizado na infra-estrutura DNS da Internet, na infra-estrutura de roteamento, equipando alguns dos mais 

críticos refletores de rotas BGP da Internet. É classificado pelo Departamento de Defesa Norte Americano como um 

sistema TCSEC/B3, único sistema operacional livre que ostenta tal classificação de segurança. É detentor de inúmeros 

recordes de performance e conhecido por sua estabilidade. Dessa forma, é uma das melhores opções para servidor de 

missão crítica, onde a performance, segurança e estabilidade são preocupações constantes, mas sempre alinhado à 

funcionalidades modernas.

Mas o que o FreeBSD nunca foi, para usuários não acostumados com ambiente Unix, é um sistema amigável, fácil e 

intuitivo. 

Essa  é  a  função  do  ProApps: aliar  todo  o  poder  do  FreeBSD  à  um  ambiente  de  gerenciamento  tecnológico
padronizado,  previsível,  intuitivo  e  de  fácil  manutenção  e  uso,  destinado  a  empresas  de  grande  a  pequeno  porte,
diminuindo o custo total de propriedade de tecnologia enquanto encurta os prazos para retorno de investimento.

O Pro Apps – Professional “Enterprise Grade” Appliance
O Pro Apps é o resultado de anos de experiência da FreeBSD Brasil em desenvolvimento de Soluções como Serviço, 

integrado em uma plataforma unificada de gerenciamento dos recursos e serviços FreeBSD. Oferece um ambiente 

moderno de gerencia e controle do sistema, tornando o sistema mais intuitivo, padronizada e previsível. É altamente 

modular e granular, permite controle fino de recursos para os diversos usuários. Pode ser utilizado como Hardware 

Appliance, solução composto de sistema e equipamento servidor especialmente projetado e homologado para a solução, o 

Software Appliance, sendo instalado em equipamento servidor existente (legado) na sua organização.

A arquitetura por trás do projeto do Pro Apps permite o uso do sistema base de forma transparente, sem intensas 

customizações, facilitando a integração com sistemas já implantados.

Neste pequeno Data Sheet você conhecerá as principais características do Pro Apps, mas a experiência de uso da solução 

você poderá sentir solicitando acesso à um demo ou assistindo nossos ScreenCasts.

Usabilidade

O Pro Apps é intuitivo e padronizado. Sua usabilidade é intensamente testada. Muitos de seus recursos são 

fundados em rotinas de manutenção e administração do sistema transformados em recursos fáceis de usar, e 

tirando proveito do ambiente web moderno, facilita consideravelmente a experiência de gerenciar uma solução 

de TI de grande porte. Conheça os principais componentes de usabilidade do BSD Apps.
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Dashboard

O dashbord do Pro Apps é uma área de trabalho inicial onde você pode concentrar o resumo das principais 

informações de gestão do sistema, oferecendo de forma centralizada um console principal de administração.

O dashbord é customizável através dos widgets, que são pequenas aplicações

que oferecem as informações de gestão. Os widgets ficam dispostos como

acima. Todos componentes widget podem ser customizados em cores,

tamanho e posição, tudo em ambiente dinâmico onde você o arrasta e dispõe

da forma mais agradável.

Se desejar pode modificar o nome ou simplesmente remover o widget. Cada

componente de serviço do Pro Apps (módulos) traz alguns widgets por

padrão, mas seu desenvolvimento é simples, facilitando sua possibilidade de

customização.

O ambiente Dashboard é parte do componente de administração do Pro Apps

e é customizado pelo menu flutuante de status.
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Menu Suspenso

O popular recurso de menu suspenso hierárquico facilita a

navegação e acesso às opções de cada componente (módulo)

do Pro Apps. Seus nomes são intuitivos e remetem

diretamente às opções e recursos que serão customizados.

A proposta do Pro Apps é transparência, se você estiver

customizando um recurso do Qmail, ele terá o mesmo nome

no menu. Se for um recurso do sistema operacional, terá o

mesmo nome também.

O objetivo do Pro Apps é propiciar facilidade e padronização,

garantindo uma gestão flexível, rápida e altamente produtiva

da solução tecnológica. O Pro Apps não maquia a solução Open Source, ele a viabiliza.

Botões de Ação Padrão

Os botões de ação do Pro Apps sempre tem o mesmo nome, 

mesmo ícone, e estão dispostos na mesma posição, na parte 

superior da área de trabalho logo abaixo do menu suspenso.

Isso garante um padrão previsível e usabilidade melhorada do 

ambiente de trabalho.

Padrões Web Modernos

A facilidade de uma aplicação com a elegância, acessibilidade e disponibilidade do ambiente web. Essa foi a 

motivação na escolha da Web como ambiente de gestão do Pro Apps. Através de recursos modernos da web, 

sempre adotando os padrões formais estabelecidos e suportados pelos principais navegadores, o Pro Apps 

oferece um ambiente de trabalho dinâmico e amistoso. Recursos como menus retráteis, navegação dinâmica por 

conteúdo são característica do Pro Apps.
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Área de Trabalho Padronizada

O ambiente de trabalho do Pro Apps é padronizado e fácil. Existem essencialmente três espaços de trabalho em 

cada tela do appliance. Elas são dispostas de recursos de abas, podendo portanto ser flexíveis e repletas de 

opções de fácil acesso, sem a necessidade de navegar para fora do ambiente primário de trabalho ou em 

múltiplos menus. Conheça esses espaços de trabalho:

1 - Área Principal de Trabalho

Quase sempre essa área de trabalho é suficiente para desempenhar as funções principais do Pro 

Apps. Por poder ser composta de múltiplas abas, a maior parte das funcionalidades principais são 

concentradas nela.

2 - Área de Status e Ações Secundárias

Usada em sua maioria como status dos serviços sendo gerenciados, como fonte de informações 

complementares de tempo de execução e como ambiente de acompanhamento de ações e resultados 

de ações bem como controle da interatividade do Pro Apps com a base operacional. No entanto em 

algumas situações pode ser utilizada como área secundária de ação podendo iniciar atividades e 

controlar recursos.

3 - Área Expandida de Trabalho

Sempre que um componente (módulo) Pro Apps requer mais espaço para trabalho do que a Área 

Principal oferece, a Área Expandida é utilizada. Nela as gestões mais complexas (e completas) 

acontecem.
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Ajuda Flutuante nas Principais Opções

Nas diversas áreas de trabalho, quando algumas opções

forem complexas ou apresentarem muitas opções de

configuração, o Pro Apps tem o recurso de ajuda

flutuante. Basta passar o mouse sobre a opção e uma

descrição mais detalhada do recurso é apresentada.

O recurso esta disponível também nas áreas de trabalho

secundária e expandida quando necessário. Com isso o

sistema se auto-documenta e o usuário tem menos

necessidade de buscar informações em outros lugares

ao mesmo tempo que aprende cada vez mais sobre os

recursos Pro Apps.

Histórico Rápido de Navegação 

 Um dos pré-requisitos de sistemas de gestão modernos é 

ter um histórico rápido e fácil de navegação. No Pro Apps 

você tem três níveis hierárquicos e cronológicos de 

histórico rápido, sem precisar depender dos recursos de 

seu navegador para se lembrar o que estava fazendo e o 

que o motivou a se deslocar até uma outra tela de configuração Pro Apps.

Muito Mais Recursos e Funcionalidades

Essa é apenas uma pequena introdução ao ambiente Pro Apps. Existem muitos outros recursos, facilidades 

funcionalidades que você vai querer conhecer.
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Sistema multi-usuário e granular

Em aderência plena aos requisitos do CobIT e

melhores práticas de gestão de sistemas de estado

crítico, o Pro Apps oferece acesso granular

multidisciplinar à seus recursos. O conceito de

Papel de Ações (ou Grupo) é aplicado, e a cada

grupo, absolutamente todos os recursos do Pro

Apps podem ser customizados como sem acesso,

acesso apenas leitura (visualização) ou acesso

pleno (modificação e visualização).

Isso torna a gestão de usuários flexível e

controlada, e apoia à facilidade de criação de

registros (logs) de auditoria de ações no sistema.

Registros de Ações e Auditoria 

Em conformidade com requisitos do CobIT, PCI-

DSS, melhores práticas ISO 27000 e demais, o

Pro Apps mantém registros de todas as ações de cada usuário do sistema, indicando que usuário modificou, 

criou ou visualizou que informação. Existem dois níveis de registros, um de acesso aos recursos e outro de 

acesso ao banco de dados, além claro de registros simples como data/hora de acesso (logon) dos usuários na 

plataforma Pro Apps.
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   Fundado em Tecnologia Livre

Como não podia deixar de ser, o Pro Apps é fundado em tecnologia livre. O sistema base é desenvolvido para 

rodar em ambiente embarcado (embedded), exatamente por isso usa componentes leves e pequenos em tamanho 

em disco, como o servidor web lighttpd, a linguagem php, e base sqlite. Os frameworks mootools e jquery 

oferecem o ambiente web amigável e moderno, e FreeBSD compõe a base operacional.

Componentes do Pro Apps podem utilizar outras tecnologias como Qmail, Samba, OpenLDAP, MySQL, 

Apache, e muitos, muitos outros sistemas, todos compatíveis com a Open Source Initiative.

.

PRO APPS – Data Sheet – ©2012 – FreeBSD Brasil LTDA – http://www.ProApps.com.br



PRO APPS – Professional Appliance
Data Sheet / Apresentação

Versão: 0.5/2012
Classificação: P/P
Autor: FreeBSD Brasil
Componente: Base
Referência: 287-2/P

   Lista de Recursos Funcionais PRO APPS Sistema Base:
O Pro Apps é constituído de sistema base e componentes adicionais. Cada componente (também chamado de 

módulo) oferece recursos / serviços específicos, formando soluções completas como Correio Eletrônico, 

Servidor de Arquivo, etc. No entanto vamos nos ater inicialmente aos recursos do sistema base, disponíveis em 

toda implantação do Pro Apps, incluindo em sistemas embarcados.

PLATAFORMA PROAPPS GERENCIANDO DE STATUS DO SISTEMA BASE

Autenticação web server (digest por padrão); Top processos com maior consumo de I/O de disco;

Dashboard com widgets flutuantes; Top processos com maior consumo de CPU;

Identificação de usuários logados; Dashboard: widget de uso de espaço em disco;

Identificação FQDN do servidor conectado; Dashboard: widget de consumo detalhado de memória;

Identificação rápida de versão e disponibilidade de novas 
versões (atualização semi automatizada);

Dashboard: widget de tráfego de entrada e saída em 
todas as interfaces de rede;

Controle de atualizações incluindo changelog detalhado; Dashboard: widget de consumo de memória simples;

Verificação automática de requisitos do sistema; Dashboard: widget de consumo de CPU simples;

Sistema multi-usuário com controle granular e detalhado de 
permissões de acesso;

Dashboard: widget de consumo de CPU detalhado;

Controle de permissões dos usuários baseado em grupos de 
permissões, com visualização hierárquica fácil de permissões;

Dashboard: widgets diversos de acordo com 
componentes instalados no BSD Apps;

Histórico cronológico de navegação no sistema para acesso 
rápido; incluindo ações realizadas no histórico;

Estado detalhado de interface de redes, virtuais e 
físicas, incluindo taxas de erro de pacotes e tráfego;

Botões de ação grandes e sempre disponíveis na tela; Diagnóstico: ferramenta completa de ping; 

Gerenciamento facilitado de usuários e atribuição à grupos; Diagnóstico: traceroute completo incluindo por origem;

Auditoria: controle de qualquer modificação no banco de 
dados interno do Pro Apps, incluindo dados de rastreamento;

Estado detalhado de conexões de redes ativas, tanto 
rede IP quanto IP (Sockets Unix, datagramas, streams)

Auditoria: registro rastreável de acesso dos usuários incluindo 
ações realizadas em cada componente do Pro Apps; histórico 
mantido por 1 semana por padrão (configurável);

Diagnóstico: captura avançada de pacotes (tcpdump) 
com filtro, incluindo visualização e possibilidade de 
download; altamente controlável e em background;

Auditoria: registro explícito de ação identificando quando o 
usuário visualizou uma informação, quando ele criou, quando 
ele editou ou quando ele salvou;

Diagnóstico: controle de tabela ARP seletivo por 
interfaces, com suporte seletivo à resolução de nomes;

Auditoria: registros críticos salvos também em syslog para 
conformidade com requisitos de segurança da informação;

Diagnóstico: obter rota seletiva para um dado destino 
com informações detalhadas;

Auditoria: controle de usuários que fizeram logon 
recentemente ou ainda estão logados;

Roteamento: obtenção de rota seletiva e listagem de 
tabelas de roteamento, incluindo IPv6;

GESTÃO DO SISTEMA BASE WiFi: lista de clientes associados quando em modo AP;

Definição do hostname FQDN e Resolução DNS; WiFi: lista de pontos de acesso quando em modo STA;

Controle de teclado, rota padrão, atualização de MOTD; WiFi: lista de modos WME (802.11e) em operação;

Controle de verificação de integridade de discos (incluindo 
segundo plano);

WiFi: lista de frequência suportada em cada placa 
wireless disponível no servidor;

Gestão completa de processos incluindo listagem seletiva de 
informações, envio de sinais diversos (agrupado) e termino de 
processos por nome ou PID; com filtro pro usuário ou grupo e 
ordenação por CPU ou memória;

Gráficos RRD: suporte a monitoração persistente com 
RRD e banco de dados RRDB, com suporte a gráficos 
de Disco, CPU, Memória e Rede, incluindo I/O de disco 
e pacotes de rede;

Controle de sockets de rede (TCP, UDP, DIVERT, IPC, IPv4, 
IPV6), incluindo encerramento de sessões;

Gráficos RRD: perfil de cores customizável; 2 padrões 
pre-definidos;

Visualização de tabela de roteamento (incluindo IPv6); Gráficos RRD: visualização simples e intuitiva;
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Inicialização do Serviço de Syslog Daemon; SERVIÇOS DO SISTEMA BASE

Serviço NTP Client completo; Servidor SSH: controle de porta, versão de protocolo;

Encaminhamento de pacotes (gateway); Servidor SSH: controle de resolução DNS e SFTP;

Definição de Nível de Segurança de Kernel; Serviço SSH: configuração de chave pública e privada;

Auditoria: controle permanente da última modificação. Servidor SSH: edição avançada de configuração;

Configuração de Rede Cabeada e Rede Wireless; Servidor NTP: completo, incluindo controle de acesso;

Configuração de endereçamento IP, incluindo DHCP; Servidor NTP: customização de servidores de sincronia;

Labelling de placa de rede para identificação de perímetro em 
todo o BSD Apps;

Roteamento Estático: por host, por rede, com gateway 
ou por interface LAN;

Controle de modo promíscuo, de ARP esático e dos recurso 
TSO e LRO em todas as placas cujo hardware suporte os 
recursos;

Ativação de polling no sistema operacional (device polling) 
nas placas de rede;

Spoofing de endereço MAC nas interfaces de rede;

Definição de modo de operação das placas de rede conforme 
suportado por cada placa;

Configuração de MTU e métrica da rede; Controle de alias 
(endereços IPs adicionais) nas placas, e flags customizadas 
para configuração das placas;

Controle de túneis virtuais de rede de propósito geral, 
incluindo túneis gif(4) e faith(4) e destruição de túneis tun(4) 
criados por outros sistemas;

WiFi: Configuração de SSID, modo de operação e canal de 
operação; configuração de criptografia WEP;

WiFi: Definição de stationname, controle de apbridge (intra-
relay BSS), ocutação de SSID, controle BSSID;

WiFi: Suporte a burst conforme especificação 802.11e OUTRAS CARACTERÍSTICAS BSDAPPS:

WiFi: tuning por distância de slottime, ack, cts; Respeita o /etc/rc.conf customizado pelo usuário;

WiFi: Suporte completo a MAC ACL 802.11; Integra-se perfeitamente a um sistema em produção;

WiFi: Customização de lista de acesso 802.11; Co-existe com qualquer recurso não gerenciado;

WiFi: Suporte minucioso a WME (WiFi QoS) conforme 
especificação 802.1;

Implementado de forma limpa, sem customizações fora 
dos padrões do sistema base (conformidade);

Visualizacão de Inicialização de Serviços: da base, de 
terceiros (Ports) e do Pro Apps, incluindo envio de ações rc.d 
suportadas em cada um;

Documenta em forma de comentário as mais relevantes 
modificações feitas no sistema operacional;

Controle de shutdown do servidor em aderência ao CobIT 
incluindo agendamento e mensagem de motivo;

Interface web com suporte à proteção rápida de SSL, 
além de autenticação forte mesmo sem SSL;
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   Componentes PRO APPS

Pro Apps é uma plataforma modular fundada em componentes de serviços. Cada componente pode ser instalado 

em servidores distintos ou em um único servidor de acordo com a demanda dentro do setup topológico de 

soluções necessárias na organização. 

Entre os principais componentes de serviços e soluções BSD Apps destacamos:

   Pro Apps QMT (E-mail):

Servidor completo de correio eletrônico padrão QMT (Qmail Mail Toaster) da FreeBSD Brasil LTDA. Baseado 

em Qmail-LDAP, com suporte a clustering de correio para rápido crescimento horizontal da plataforma de e-

mail dentro da organização. Composto de uma gama de soluções de filtros e controles anti-spam e anti-vírus, 

pode atuar como servidor independente ou como E-mail Gateway oferecendo segurança e controle a um 

ambiente legado – já existente. É a solução adotada em grande escala pelo governo federal e diversos órgãos 

estaduais, além de grandes empresas na iniciativa privada como Turbo Site, uma das maiores empresas de 

hosting e co-location do Brasil.

   Pro Apps Websnarf (Web Cache & Controle de Conteúdo)

Acelere a experiência de navegação web de seus clientes enquanto economiza banda de Internet. Solução de 

web cache para grandes provedores e empresas de telecom que permite otimizar a navegação web, enquanto 

economiza o consumo de banda (link) Internet, maximizando o investimento e lucros do negócio de provimento 

de acesso enquanto melhora a qualidade geral da solução. Equipado com Thunder Cache Professional e Lusca 

Plus na retaguarda. Para organizações que precisam impor controle de navegação em seu ambiente, a solução 

permite filtro por domínios de navegação, detecção de conteúdo de baixa produtividade destinado a 

entretenimento (Fun Snarf), controle pleno por categoriza de sites e autenticação integrada com Active 

Directory, Open Directory, Novell e LDAP.

   Pro Apps File Server (NAS Server)

Servidor de Arquivos de Rede (NAS) para redes Windows e Apple, e outros sistemas compatíveis com o padrão 

SMB, AFP, podendo atuar como controlador de domínios. Altamente escalável e com gestão de usuários e 

estações cliente. Integrado (LDAP) com o componente E-mail (QMT) e Websnarf.

   Pro Apps ISP (Provedor de Acesso Internet)

Componente destinado a gestão de provedores. Traz gestão de planos de serviço, controle de pagamentos, 

integra os serviços de DHCP, Controle de Banda com QoS, Bursting, Captive Portal, Host Spot, sistema de 

mensageria e outras funcionalidades;
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    Pro Apps Border Security

ProApps Border Security é um sistema unificado que implementa os 3 principais Tiers de Segurança: Firewall 

(2 subsistemas), IDS/IPS e Inbound Proxy, além de VPN. Conformidade com PCI-DSS, NIST SPs, ISO27002, 

Defense in Depth & Defense on Diversity para sua organização. É um robusto sistema de segurança, altamente 

escalável, capaz de filtrar centenas de Mbit/s de tráfego e milhares de usuários. Oferece recurso de firewall 

stateful dinâmico, stateful tradicional e stateles, pode atuar como IDS, IDS pro-ativo ou IPS, permite 

implantação com proxy inbound com filtro de requisição. É a solução técnica que quando combinada a um bom 

projeto de segurança pode oferecer conformidade com os padrões mencionados e outros padrões exigentes  

incluindo militares (melhores práticas DISA) e de inteligência.

    Pro Apps Border Gateway

ProApps Border Gateway é sistema unificado de proteção de borda, com Captive Portal, VPN, NAT, 

roteamento, controle de banda e priorização de pacotes, controle de navegação, além de permitir a 

implementação de Host Spot e poder ser combinado com outras soluções de borda como Border Security e 

Border Routing.

    Pro Apps Border Routing

Roteamento avançado com BGP, OSPF e Policy Based Routing (PBR), tradução IPv4-IPv4, IPv4-IPv6. 

Altamente escalável: de 1Mbit/s a 10GbE; de 1 a dúzias de vizinhanças BGP e áreas OSPF. É uma solução de 

roteamento de grande escala, adequado a pequenas empresas com grandes necessidades de roteamento ou 

grandes provedores e teles. É a mesma solução que roteia os mais congestionados PIX (pontos de troca de 

tráfego) do mundo, incluindo PIX LAX (Los Angeles), PIX Seattle e PTT Milão. Utilizado por grandes 

provedores brasileiros e participantes do PTT São Paulo.

    Pro Apps Saguaro (Monitoração)

Monitoração avançada de redes e computadores, trazendo total controle de seu parque computacional e 

aderência aos requisitos ITILv3, CobIT 5.0 e ISO27002 incluindo a única implementação completa de 

FMEA/FTA disponível no mercado. Tenha controle total sobre seu ambiente de TI, monitore sua 

disponibilidade proativamente, apoie a qualidade geral dos serviços contratados e prestados em métricas 

formais e sólidas, aplicadas e reconhecidas pelos principais frameworks de controle e gestão de TI.

    Pro Apps Hosting (Hospedagem)

Para empresas e organizações que querem ter e oferecer infra-estrutura de hospedagem, com controle de Web 

Server, banco de dados, servidor DNS, Java e FTP seguro. Livre-se do CPanel e soluções não padronizadas.
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   Pro Apps Software Appliance & Pro Apps Hardware Appliance

Pro Apps é fornecido em duas modalidades, Software Appliance e Hardware Appliance. Na primeira 

modalidade o Pro Apps é instalado e implantado individualmente, de acordo com os componentes desejados, 

em equipamento do cliente, que pode tanto já ser ativo existente (legado) na organização, ou um novo 

equipamento adquirido pelo próprio cliente através de seus fornecedores de costume. Nesse caso o cliente 

assume plena responsabilidade pela qualidade e estabilidade do equipamento.

A FreeBSD Brasil apoia o cliente nesse cenário oferecendo a especificação técnica necessária para o 

equipamento e avaliando a compatibilidade de hardware quando o mesmo estiver disponível. 

Na modalidade Hardware Appliance, a FreeBSD Brasil permite a aquisição de equipamento de alta qualidade, 

completamente homologado e testado para o tipo de uso e a dimensão (capacidade) empregada. Nesse caso as 

especificações técnicas, alocação e compartilhamento de recursos críticos bem como a estabilidade e 

performance são garantidos junto a aquisição do Pro Apps, que é fornecido já no equipamento com todas as 

configurações e tuning necessários, de acordo com o ambiente a que se destina em produção.

A grande vantagem do Hardware Appliance é ter certeza que o Pro Apps está rodando em um equipamento 

refinadamente preparado e projetado para sua finalidade específica, não um servidor de propósito geral. Isso  

inclui escolhas individuais de componentes, chipsets, e configurações do equipamento. 
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   Dimensionamento de Soluções Pro Apps
    Cada componente Pro Apps é oferecido em diversas opções de capacidade. Escolha seu dimensionamento.
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Condições Comerciais

As condições para aquisição do Pro Apps muito simplificadas e de excelente relação custo/benefício. É um 

modelo único que permite que você faça adesão a qualquer componente, em qualquer quantidade, e consegue 

projetar exatamente qual será o custo. São 3 níveis de adesão para os componentes desejados e num modelo que 

se adapta as necessidades da sua organização. Acompanhe as condições comerciais na tabela de valores de 

entrada abaixo.

Adesão[1] SaaS + Suporte (a partir de) Hardware (a partir de)[2] Suporte Consultoria[3]

SLS Level 1 para 1 componente R$ consulte, ótimo TCO R$ 3.696,00 por server 8/5 – comercial 0h mensais

SLS Level 2 para 2 componentes R$ consulte, melhor TCO R$ 3.696,00 por server 8/5 – comercial 10h mensais

SLS Level 3 até 3 componentes R$ consulte R$ 3.696,00 por server 24x7 – full time 30h mensais

Desenv/Custom mínimo de 10 horas R$ 50,00 / hora - -
       [1] Horas de consultoria destinada a implementação de softwares open source adicionais que complementem o uso do componente Pro Apps
             para integração com cada ambiente específico do cliente ou soluções ausentes nos componente Pro Apps;
       [2] Custo para componente de entrada; custo exclusivo do servidor, deve ser somado a SaaS+Suporte para Hardware Appliance;
             consulte também http://www.ServerU.us podendo haver valores ainda menores para hardware de entrada.
       [3] Horas de consultoria destinada a implementação de softwares open source adicionais que complementem o uso do componente Pro Apps
             para integração com cada ambiente específico do cliente ou soluções ausentes nos componente Pro Apps;

Você pode combinar múltiplos níveis de adesão. Por exemplo, se deseja 3 componentes Pro Apps mas não 

precisa de atendimento 24x7, pode fazer uma adesão Level 2 e outra Level 1.

    Suporte Pro Apps

O suporte a cada componente Pro Apps inclui tanto atualizações, correções de segurança e suporte técnico 

especializado para apoio diário a operação e uso das soluções. O suporte inclui ainda acesso a vídeo tutoriais 

dos componentes. Para adesões em formato SaaS, o suporte está incluso. Para aquisições integrais o suporte é 

oferecido em formato de hora técnica de trabalho ou pacotes de atualizações.

    Hardware Appliance

Para a solução Hardware Appliance, oferecemos a opção de aquisição de servidores homologados, fornecidos 

pela ServerU, especialmente projetados para cada componente e dimensão de uso. O Pro Apps é instalado ao 

equipamento adquirido pela mesma equipe de implantação. Os custos e condições comerciais dos equipamentos 

são diferenciados e tratados em separado.

    Desenvolvimento & Customização

Com o Pro Apps você não fica restrito, engessado à forma de trabalho da aplicação. Você pode solicitar 

customizações ou mesmo novas implementações, com base em suas necessidades. O desenvolvimento é 

cobrado conforme valores praticados pelo mercado, com diferenciais quem vai contratar o Pro Apps em formato 

SaaS ou aquisição. As customizações que você precisa, implementadas pela equipe de desenvolve o Pro Apps.
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Sobre a FreeBSD Brasil LTDA

No mercado desde  2002,  a  FreeBSD Brasil  LTDA é  uma empresa  completamente  brasileira,  fundada por

membros ativos do cenário Open Source nacional. É a única empresa no Brasil a trabalhar exclusivamente com

sistemas Software Livre padrão BSD. É a única empresa formalmente aprovada pela  FreeBSD Foundation  a

atuar na América Latina e Caribe, com prestação de serviços de suporte, consultoria e treinamento em FreeBSD.

A empresa detém métricas de excelência em fornecimento de produtos e soluções, suporte e prestação de serviço

em padrão internacional. Tem em seu portfólio uma gama de empresas e órgãos de setor público e privado,

onde, desde 2002 tem formado profissionais e  prestado consultoria e suporte em suas áreas de especialidade.

Atua ativamente também na área de Segurança da Informação e soluções e produtos Apple / Macintosh.

Especialidades da Empresa

• Soluções avançadas de Correio Eletrônico;

• Roteamento Avançado (BGP, OSPF, PBR);

• Firewall, IDS/IPS;

• Soluções Avançadas de Segurança padrão Militar – POSIX.1e, MAC Trusted Environment;

• Web Caching & Web Proxy de Alta Performance e Escalabilidade;

• Banco de Dados Open Source, em especial PostgreSQL e MySQL; hospedagem Web;

• Monitoração Avançada de Ambiente de Tecnologia da Informação;

• Inventário Automatizado de Hardware e Software;

• Soluções de Alta Disponibilidade e Balanceamento de Carga;

• Análise de Risco, Conformidade e Aderência com Normas de Segurança da Informação - ISO 27001,

ISO 27001, BS 7799 – NIST Special Publications, DoD/DIS Best Practices, Metodologia MEHARI;

• Análise de Vulnerabilidades Técnicas (Pen Tests);

• Consultoria em Tecnologia Apple (Mac OS X Server & Workstation);

• Telefonia IP com Asterisk;

• Desenvolvimento de sistemas embarcados;

• Treinamento,  Consultoria  &  Suporte  Oficial  Apple  (venture Apple  IDS  Tecnologia);

Além disso a FreeBSD Brasil LTDA atua diretamente no desenvolvimento do sistema operacional FreeBSD.

Representa no Brasil o BSD Certification Group e é quem administra e gere os exames de certificação BSD no

Brasil.
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Suporta grandes projetos como além do supracitado Grupo de Certificação BSD, a Comunidade Brasileira de

FreeBSD, FUG-BR, entre outras atividades junto à comunidade brasileira de Software Livre.

Dispõe de profissionais altamente qualificado e com currículo individual que se destacam frente aos demais

profissionais no mercado.

Conheça mais sobre a FreeBSD Brasil LTDA em: http://www.freebsdbrasil.com.br;

Ou solicite um portfólio mais detalhado de nossos produtos, serviços e clientes;

Dados Cadastrais:

FreeBSD Brasil LTDA

CNPJ: 05.275.301/0001-41

Inscrição Estadual: Isenta

Optante do SIMPLES Nacional

Banco do Brasil

Agência: 3061-9

Conta Corrente: 30304-6 

+55 31 3516-0800 &

+55 11 3516-0801 (fax)

comercial@freebsdbrasil.com.br 
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