
História do cliente 
Orient Relógios

Orient Relógios marca hora 
com o sucesso
A Orient Relógios procurava substituir seus servidores por um equipamento moderno e de alta 
disponibilidade que ajudasse em seu crescimento. Na Fujitsu encontrou o PRIMEFLEX VMware Vsan, 
uma solução baseada em tecnologia hiperconvergente, que resulta em um sistema integrado e 

em cargas de processamento críticas.

Pessoas: Cerca de 700 Web: orientrelogios.com.brSetor: Relojoaria Localização: São Paulo, Brasil

Sobre o cliente
A Orient Relógios da Amazonia foi a primeira a montar relógios Orient fora de seu país de origem. A fábrica em Manaus abriu em 1978 com funcionários 
treinados no Japão e tornou-se prestigiada pela inovação em relógios automáticos, a Orient continua sendo uma marca respeitada no Brasil por sua 
qualidade e líder de vendas no mercado de relógios.



Renovação e modernização  

suporte, iniciou em 2017 um estudo de mercado para avaliar a hipótese de continuar com a Dell 
ou trocar por tecnologias mais inovadoras. 

seria complicada. Não comportaria o crescimento da empresa”, disse Inaldo Pontes, administrador 

A opção da Fujitsu surgiu por meio da MD Systems, uma empresa com 21 anos no mercado que 

™

®.  
O sistema integrado combina os servidores x86 Fujitsu PRIMERGY CX400 de alta densidade e 

termos de espaço, consumo elétrico e dissipação de calor no datacenter. 

Melhor desempenho potencializa crescimento

processados. Graças à maior velocidade de processamento, o departamento de contabilidade 

 

 

ajudou muito”, garante Inaldo Pontes.

“O sistema integrado Fujitsu PRIMEFLEX 

mercado para a nossa operação e poder de 
processamento superior aos da concorrência.”
Inaldo Pontes, Administrador de Redes, Orient Relógios
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A Orient Relógios precisava substituir os 

moderno e de alta disponibilidade que 
conseguisse ajudar a empresa em seu 
crescimento. A demora na emissão de 

 
hora extra e impedia o processamento  
de mais pedidos.

Solução 

• 

• Hiperconvergência melhora o desempenho  

Resultados 

• 

• 
 

• 

• 

 

2 horas


