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Criação e Hospedagem de Web Sites para Empresas, Profissionais liberais e Pessoais. 

VeroKatti – Empresa do grupo NamiHaru 

Fundação:  Ano 2000 

Local: Tokyo – Japão  (Tokyo to Edogawa, Nishi Kasai 6-19 – 134-0088) 

Atendimento:  Brasil, Japão e todos os outros países 

Contato principal:  contato@verokatti.com 

Tecnologia em servidores: 

Servidores Linux de última geração com total segurança  

Dedicado: (por servidor) 
Single Processor Quad Core Xeon 3220 - 2.40GHz  (Kentsfield) - 2 x 4MB cache 

Ram: 2 GB DDR2 667 

2 Hds 750GB SATA II 

Conectividade de 10 Mbps 

Sistema Operacional: Red Hat Enterprise Linux - ES 4 (32 bit) 

MySQL 5 

PHP 4 

 

Data Center Softlayer, ALOG e Limestone, nossa estrutura conta com servidores Intel Xeon de 

última geração, links de 100/1000 MBPS em rede de fibra ótica da nLayer, Level(3) e Cogentco, 

monitoramento dos servidores 24 horas por dia e a cada 5 minutos, dispondo de uma 

completa estrutura para que os sites de nossos clientes estejam hospedado com segurança e 

qualidade. 

Nossa estrutura conta ainda com roteadores Cisco GUARD, que nos garante segurança e 

proteção, redundância, estabilidade, garantia de SLA 99,9%, um gerenciamento dinâmico e 

otimizado dos múltiplos links, assegurando um melhor desempenho no acesso às aplicações 

de nossos clientes e uma equipe técnica competente e com Know how para cuidar das suas 

necessidades. 

 

mailto:contato@verokatti.com
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Informações sobre o Servidor 

 

 

 

Geral 

Operando atualmente em um dos maiores datacenters nos Estados Unidos em um dos 

maiores iDCs do país, a VeroKatti garante segurança e confiabilidade de seus serviços. 

 

Utilzando o mais avançado protocolo de roteamento (BGP-4), a VeroKatti garante 

maior velocidade aos acessos em seu iDC, estando interligado aos maiores backbones 

dos Estados Unidos garantindo o funcionamento dos servidores. 

 

Segurança 
O acesso a área onde se localizam os servidores da  VeroKatti é restrito a técnicos 

responsáveis pela manutenção do sistema, com registro de entradas, monitoramento 

24x7 através de um circuito interno de TV. 

 

Climatização 
Todos os equipamentos utilizados para as aplicações Web da  VeroKatti possuem 

condicionamento climático para que seja mantida temperatura ideal para funcionamento 

(19ºC), evitando danos às máquinas que possam ser causados por superaquecimento dos 

servidores. 

 

Energia 
Todo o iDC é provido de sistema de geradores de Energia para o caso de possíveis 

quedas no fornecimento. Geradores utilizando-se de redundância capazes de operar 

durante 1 semana sem reabastecimento. 

 

NOC 
Dispondo de uma equipe especializada e preparada para tomar as medidas cabíveis no 

caso de falhas, e realizando constante (24x7) monitoramento em toda a rede do iDC,  a 

VeroKatti utiliza o NOC (Network Operation Center) em suas aplicações, garantindo 

maior qualidade e segurança. 

Nosso DC esta conectado à Internet com com os principais backbones mundiais, 

totalizando um link 14 gigabit. 

1 Gbps - AT&T  

2 Gbps - AboveNet  

1 Gbps - Broadwing  

1 Gbps - Global Crossing  

2 Gbps - Level3  

1 Gbps - nLayer  

2 Gbps - Sprint  

1 Gbps - Time Warner  

1 Gbps - UUNet  

2 Gbps – Verio 
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Nossos serviços 

Web Site para Empresas, Profissionais Liberais, Blogs e Pessoal 
 

O Desenvolvimento e Criação de Websites  é elaborado através de um estudo minucioso, 

relacionando todas as necessidades do cliente através de um planejamento estratégico 

para se obter os melhores resultados. 

A sintonia da criatividade e tecnologia com aplicações rápidas e seguras faz com que a 

criação de sites seja diferencial de seus concorrentes ultrapassando limites e garantindo 

a qualidade e a eficiência dos projetos.  

 

Web Site 
Página inicial 

Página sobre  produtos ou serviços oferecidos (com Galeria de Fotos) 

Página Sobre a empresa 

Página com formulário de contato e demais dados de contato 

Página de localização física com mapa itinerante do Google 

Botões de todas as redes sociais 

Páginas diversas, conforme a necessidade do cliente. 

 

Nossos sistemas permitem a visualização do site em todos os aparelhos 

(computador, notebook, net book, celulares, tablets, etc.) 

Para empresas que oferecem produtos, configuramos também uma loja virtual (e-

commerce). Sistema totalmente gerenciável pelo cliente. 

Suporte todos os dias do ano! 

 

Prazo de conclusão   48a 72 horas!  (prazo médio – temos o menor prazo de 

conclusão do mercado!) 

Perguntas e respostas: 

Quero fotos e imagens diversas de minha empresa/serviços no web site é possível ? 
Nós vamos solicitar as fotos, você poderá enviar através de um sistema de download ou 

mesmo por email.  Assim que recebemos efetuamos a inserção em seu website.  

Quanto ao conteúdo do site: 

Vamos solicitar ao cliente os textos, imagens (fotos) para serem incluídas nas páginas 

do site. Se necessário vamos incluir mais textos para dar mais volume ao web site. 

Todos os textos e fotos podem ser enviados via email. 
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Poderei ter vídeos em meu site? 
Sim, a principio deve ser enviado para o YouTube. Logo após, incluiremos o código de 

seus vídeos. 

 

Oferece suporte pós venda?  Sim, todos os dias do ano. 

 

Quanto a hospedagem, vocês oferecem? 
Sim, estarão hospedados em nossos servidores. 

 

Terei email próprio? 

Sim, em seu domínio. Por exemplo: email@nomedeseusite.com.br. Sem limites de 

contas de e-mail, sem propagandas em seu e-mail.  Somente não permitimos o 

envio de Spam (propaganda não solicitada) através de nossos servidores. 

 

Terei um gerenciador para meu site, para que eu mesmo possa modificar o 

conteúdo? 

Sim, basta solicitar que nossa equipe inclui um sistema de gerenciamento. Normalmente 

utilizamos o wordpress como gerenciador para nossos clientes. 

Posso escolher a cor base para meu site? 
Sim.   

Meu site vai aparecer no Google? 
Sim, efetuamos a otimização e SEO para que os sites de nossos clientes apareçam em 

resultados de pesquisas. Entretanto não podemos garantir que apareça na primeira 

página, pois, isso depende totalmente do próprio Google e a quantidade de concorrentes. 

O que é um domínio? 
Domínio é o endereço de um site na internet. Por exemplo: www.verokatti.com 

Meu domínio será registrado pela VeroKatti? 
Sim, efetuamos o registro do domínio em nome do proprietário do site, pessoa física ou 

jurídica.  O pagamento é anual para a manutenção do registro de domínio. 

Oferecemos a princípio um registro gratuito por 1 ano. 

Já tenho um domínio registrado, posso utiliza-lo? 
Sim.  Neste caso apenas vamos solicitar que o cliente aponte os DNS para os DNS da 

VeroKatti. A modificação é simples, mas em caso de dificuldades nossa equipe efetua a 

modificação.  DNS são os endereços IPS dos servidores. 

 

 

 

 

 

http://www.verokatti.com/
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Exemplo de Web Site: 

  Lembrando de que para cada cliente criamos um layout diferente.  Analisamos os 

serviços ou produtos oferecidos para criar um site com “ a cara “ dos serviços ou 

produtos oferecidos. 

 

 

Veja este web site através da internet:  www.tantralotus.com.br 

www.tantralotus.com.br
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Outros exemplos de Web Sites e Blogs 

 

 

 

 


