Compre um Cloud Server
ideal para você
Crie ambientes robustos em cloud em poucos cliques
com tecnologia avançada e pronta para usar

Mas, aﬁnal, o que é um Cloud Server?
Cloud Server, ou hospedagem em nuvem, dispensa o uso de uma máquina
física para cumprir o papel de servidor. Na verdade, existe uma série de
servidores a serviço da sua aplicação. Eles compartilham recursos entre si e,
caso algum servidor venha a apresentar falhas, os demais assumem suas
funções sem nenhuma perda de dados ou performance.
As vantagens da hospedagem em nuvem são muitas, entre as quais
performance e segurança se destacam. No entanto, cloud servers tradicionais
são complexos tecnicamente, é preciso ter conhecimentos avançados em
gerenciamento de infraestrutura para conﬁgurar e manter suas aplicações
funcionando.
Conheça aqui os benefícios de hospedar em nuvem conosco, já que, além da
hospedagem, fornecemos todo o gerenciamento da infraestrutura, ou Cloud
Server Gerenciado.
Saiba mais..

E o que é um Cloud Server Gerenciado?
Os clouds gerenciados são aqueles onde o dono da aplicação não precisa se
preocupar com a complexidade da instalação, conﬁguração e gerenciamento
dos servidores, ao invés disso, ele contrata empresas e proﬁssionais
especializados para cuidarem disso. A grande vantagem do nosso serviço de
hospedagem é que o gerenciamento é automatizado e com interface fácil,
dispensa conhecimentos técnicos para usar. Nossos robôs ﬁcam 24 / 7
cuidando do seu cloud. Robusto, prático e sem tecniquês!
Saiba mais..

Escolha um Cloud

Selecione suas
aplicações

Nossos robôs em ação

Mais aplicações,
Menos Esforço

Nossos Robôs se
conectam ao seu Cloud
e Realizam todas as
conﬁgurações iniciais.

Mais de 35 aplicações
para você escolher,
todas a poucos cliques
de distância.

Clouds, Aplicações,
E-mails e Domínios.
Tudo gerenciado de
forma automática.

Nosso sistema monitora
e cuida do desempenho
das aplicações e dos
sites em tempo real.

Aplicações

Website

E-mail

Instale e migre websites em poucos passos,
com conﬁgurações otimizadas para todas as
principais soluções do mercado como
Wordpress, Magento, WooCommerce e
dezenas de aplicações disponíveis.

Conﬁgure o e-mail para os seus clientes,em poucos
cliques. Temos integração automática com todos
os principais provedores externos de emails, como
Zoho, Google G-Suite, Microsoft Ofﬁce365 e
Amazon WorkMail.

Aplicações

CDN

HTTPS

Conﬁguração automática de CDN + Cache
para aumentar desempenho e segurança das
aplicações. Sem necessidade de conhecimento
técnico e automático para você

Adicione certiﬁcados HTTPS gratuitos.
Adquira conﬁança perante seus usuários, com
um endereço protegido e mais performance
através de protocolo avançado de segurança
HTTP2

Vantagens de um Cloud Server
Estabilidade: Nada de sites fora do ar ou
instáveis. Chega de stress e preocupações

Desempenho: Desempenho de ponta para o
site e tranquilidade para você

Escalabilidade: Servidor que se adapta de
acordo com o ﬂuxo do site e com conﬁguração
simples

Segurança: Sem os riscos da hospedagem
compartilhada e com CDN e HTTPS inclusos

Migração
Rápida, simples e gratuita. Em poucos minutos, você pode ter seu website
funcionando no seu Cloud Server de alto desempenho, sem a necessidade
de conﬁguração

Suporte
Suporte Técnico: Quando tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.
Nossos processos são automatizados, mas nosso suporte é feito por
pessoas para pessoas.
Suporte Operacional: Nossa equipe de suporte estará lá para lhe ajudar
sempre que for preciso, garantindo o melhor atendimento para você.

UNO

POP

DUO

Ideal para quem quer
gerenciar apenas um
website no seu servidor
exclusivo na nuvem.

Perfeito para gerenciar
múltiplos websites no seu
servidor exclusivo na
nuvem.

Perfeito para gerenciar
múltiplos websites no seu
servidor exclusivo na
nuvem.

1 GB RAM

1 GB RAM

2 GB RAM

1 CPU core

1 CPU core

1 CPU core

25 GB SSD

25 GB SSD

50 GB SSD

Recomendado para
100.000 visualizações
por mês

Recomendado para
100.000 visualizações
por mês

Recomendado para
300.000 visualizações
por mês

R$

69

/mês

R$

89

/mês

R$

159

Trimestral (5% desconto), Semestral (10% desconto) ou Anual: (15% desconto)
Para opções de planos maiores ou personalizados, conﬁra nosso site.

/mês

MAX

SUPER

Ótimo para empresas
que precisam gerenciar
seu website com alto
número de acessos.

Excelente para agências
que desejam gerenciar
websites para múltiplos
clientes.

4 GB RAM

8 GB RAM

2 CPU core

4 CPU core

80 GB SSD

160 GB SSD

Recomendado para
500.000 visualizações
por mês

Recomendado para
1.000.000 visualizações
por mês

R$

299

/mês

R$

599

/mês

Precisa de planos
maiores ou
personalizados?

FALE CONOSCO

Trimestral (5% desconto), Semestral (10% desconto) ou Anual: (15% desconto)
Para opções de planos maiores ou personalizados, conﬁra nosso site.

Fale conosco
https://www.futturu.com.br
atendimento@futturu.com.br
(91) 4042-0940 (Fixo)

Obrigado

