
PLANO DE CONTINGÊNCIA | DISPONIBILIDADE DA MINHA BIBLIOTECA 

I. Vital Source – Leitor Bookshelf 

O principal data center da Vital Source opera a partir de La Vergne, TN. A Vital 
Source conta com um data center de backup em Chambersburg, PA (1200 Ingram 
Drive, Chambersburg, PA 17202) e com um servidor no Google Cloud no Centro-
Oeste dos Estados Unidos. 

Caso alguma ocorrência que impossibilite o acesso ou uso do datacenter de La 
Vergne, os serviços serão acessados utilizando o data center de Chambersburg e do 
Google Cloud. Esta migração de servidores ocorre de forma transparente aos 
usuários, sem a necessidade de nenhuma ação por parte destes. 

II. Zbra – DLI – Sistema de Integração 

Utiliza o servidor Windows Azure com SLA de 99,95%. 

Em relação a contingência, a ZBRA Solutions é responsável por qualquer problema 
em Produção 24/7. 

III. Disponibilidade 
Incidente é qualquer evento que cause um desvio, interrupção ou redução na 
qualidade dos serviços prestados. 

Suporte Funcional é qualquer evento que necessite da atuação da equipe de 
sustentação, mas que não causa danos ao serviço prestado. 

Os incidentes e suportes funcionais serão classificados pelo seu grau de severidade 
em conformidade ao quadro a seguir: 

 
SEVERIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

Máxima (Incidente) Plataforma fora do Ar. 

Alta (Incidente) 

Funções críticas para parte da Plataforma 
inoperantes, sem solução de contorno 
e/ou lentidão causada pela Plataforma 
(servidor ou problema na aplicação). 

Média (Incidente e Suporte Funcional) 

Funções críticas inoperantes com solução 
de contorno ou funções não críticas 
inoperantes sem solução de contorno. 

Suporte Funcional sobre temas críticos. 

Baixa (Suporte Funcional) Suporte Funcional sobre temas não 



críticos. 
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