SOLUÇÕES DIGITAIS
PARA GOVERNO
E CIDADÃO

Quem somos
Há mais de 40 anos provendo tecnologia para facilitar o acesso
do cidadão a serviços públicos, a Dataprev é a empresa com
maior experiência na gestão das informações previdenciárias,
trabalhistas, sociais e de registros civis da população. Guardiã
dos dados sociais brasileiros, processa o pagamento mensal
de cerca de 34 milhões de benefícios previdenciários, sem um
dia de atraso. Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo o país, fornece soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação para o aprimoramento e execução
de políticas sociais do Estado brasileiro. Possui Unidades de
Desenvolvimento em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três
data centers, localizados no Distrito Federal, no Rio de Janeiro
e em São Paulo, projetados para promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas. Em 2017, se tornou a
primeira empresa pública do país a completar o ciclo Tier III,
certiﬁcação conferida pela organização internacional Uptime
Institute, que atesta o atendimento a requisitos especíﬁcos de
segurança e disponibilidade da infraestrutura de TIC.

Principais clientes
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
MTb Ministério do Trabalho
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
MF Ministério da Fazenda
MP Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
AEB Agência Espacial Brasileira
Previc Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres
MDS Ministério do Desenvolvimento Social
PMSP Prefeitura Municipal de São Paulo
e instituições ﬁnanceiras
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• Data centers com certiﬁcação TIER III

• Capacidade de processamento de grandes volumes de dados

• Melhores práticas de gestão de TIC

• Análise preditiva

• Segurança física e lógica

• Simulações de impacto no negócio

• Data centers equipados com sala-cofre certiﬁcada pela ABNT

• Identiﬁcação de padrões

• Infraestrutura de TIC atualizada

• Autosserviço pelo cliente

• Expansão do ambiente sob demanda
• Alta disponibilidade
• Especialização em sistemas de missão crítica e grande volumes

GovData
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O GovData disponibiliza uma robusta infraestrutura de Datalake,
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da Dataprev, a GovCloud entrega agilidade, segurança e alta
disponibilidade na hospedagem de sistemas do governo.
• IaaS
• Alta disponibilidade e escalabilidade
• Total controle sobre o ambiente
• Conectividade com a Infovia

Consultoria
Os proﬁssionais da Dataprev apoiam os clientes no diagnóstico e
no desenho de soluções para demandas tecnológicas. Também
atuam na implantação de novos sistemas ou processos.

• Contratação e pagamento somente pelo necessário

Desenvolvimento
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Gestão documental

As equipes de engenharia de software atuam em conjunto com
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• Expertise em migrações para plataforma baixa
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• Gestão de documento em fase corrente, intermediária e
permanente

Publicação
de dados abertos

Solução que combina recursos de infraestrutura e de software

Para instituições que querem dar maior transparência às suas

para hosting e publicação de conteúdo dos clientes na internet,

atividades e compartilhar informações relevantes com a

em formato de blogs ou portais. Inclui ferramenta de gestão de

sociedade, as equipes da Dataprev fazem a publicação dos

conteúdo (CMS).

dados selecionados na internet, integrados ao Portal Brasileiro
de Dados Abertos. O portal de dados abertos do cliente é
baseado no software CKAN (Comprehensive Knowledge Archive
Network), e ﬁca hospedado em infraestrutura customizada.

Correio eletrônico
Ferramenta de colaboração e compartilhamento de informações
de forma eletrônica. Inclui os módulos de e-mail, calendário,
tarefas e contatos.

Sede
Data center
Unidade de Desenvolvimento
Dataprev nos estados

Infraestrutura
tecnológica
Os data centers da Dataprev estão localizados no Rio de
Janeiro, em São Paulo e em Brasília, com capacidade
para computação de alta disponibilidade e recursos
redundantes de rede elétrica e refrigeração. Conectados por circuitos de alta velocidade, os três ambientes
contam com parque tecnológico atualizado e salas-cofres certiﬁcadas e blindadas. Funcionam 24 horas por
dia, sete dias por semana. Em 2016, o Uptime Institute
conferiu aos data centers do Rio de Janeiro e de São
Paulo a certiﬁcação Tier III Design, e em 2017, os dois
ambientes receberam também os selos Facility e Operational Sustainability no nível ouro, a última do sistema
de classiﬁcação Tier III. Já o Data Center Distrito Federal
conquistou o selo Tier III Design em janeiro de 2018.

@dataprev
dataprevtecnologia

www.dataprev.gov.br

