
  

 
 

 

 

 
 

AEMpress reduz custos e optimiza recursos 

com SBS 2011 Essentials e Online Services 

da Microsoft 

“Não temos dúvidas de que os dados estão muito mais  

seguros na cloud gerida pela Microsoft do que num servidor 

local”.  
António Eduardo Marques, Director Geral da AEMpress 

 

 

 

 

Cliente: AEMpress 

País: Portugal 

Indústria: Serviços Profissionais 

 

Perfil do Cliente 

A AEMpress é uma agência de consultoria em comu-

nicação fundada em 2007 e especializada nas necessi-

dades das empresas de base tecnológica, nomeada-

mente nas áreas das TI e da electrónica de consumo. 

 

Situação do negócio 

A AEMpress procurava uma solução com a funcionali-

dade de que já dispunha através de um servidor SBS 

2008, mas que não necessitasse de cuidados de ges-

tão e administração. 

 

Solução 

Solução criada in-house, com recurso a Small Business 

Server 2011 Essentials e serviços na nuvem da Micro-

soft. 

 

Benefícios 

 Simplicidade de instalação, configuração  

e administração 

 Solução à medida das necessidades da empresa 

 Maior funcionalidade no acesso remoto a dados  

e correio electrónico 

 Redução de custos com maior eficiência de recursos 

humanos e optimização da infraestrutura de TI 

 

 

A AEMpress é uma agência de consultoria em comunicação especializada 

nas necessidades das empresas de base tecnológica, nomeadamente nas 

áreas das TI e da electrónica de consumo.  

 

Fundada em 2007, a AEMpress sempre apostou na qualidade da sua in-

fra-estrutura tecnológica para poder oferecer aos seus clientes um con-

junto alargado de serviços a custos competitivos que, de outra forma, 

seria praticamente impossível de alcançar. 

 

A aposta em tecnologias Microsoft permitiu à AEMpress, em apenas 3 

anos, conquistar um leque de clientes líderes nas suas áreas de actividade 

e estabelecer-se como uma one-stop-shop de comunicação tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

Desde a primeira hora que a AEMpress 

contou com tecnologias Microsoft para 

oferecer mais por menos, sempre com a 

preocupação de evitar ao máximo recorrer a 

serviços de terceiros no que diz respeito à 

sua infra-estrutura de TI. 

 

“O nosso primeiro servidor foi um Windows 

Home Server 2008 [WHS], numa altura em 

que a empresa era constituída por apenas 

uma pessoa a tempo inteiro e a maior preo-

cupação que tínhamos era a do backup da 

informação e da possibilidade de acesso 

remoto a alguns recursos partilhados”, 

recorda António Eduardo Marques, director-

geral da AEMpress. 

 

Mas o WHS tinha uma outra vantagem, 

crucial para a AEMpress: “A facilidade de 

configuração e utilização do software é 

impressionante, o que para nós era essenci-

al, visto que estava fora de questão, num 

momento de lançamento da empresa, des-

viar recursos para consultoria externa e, 

muito menos, a contratação de um recurso 

interno para nos tratar da informática”. 

 

Para António Eduardo Marques, “desde o 

início que estava definido que a informática 

seria uma vantagem competitiva e que 

qualquer custo teria de ser configurado 

como um investimento cujo retorno fizesse 

sentido para o nosso negócio e, no limite, 

para os serviços prestados aos clientes”. 

 

Até meados de 2010, o sistema serviu as 

necessidades da AEMpress. Contudo, o 

crescimento da empresa, quer em recursos 

humanos, quer em clientes, obrigava a 

repensar a infra-estrutura de TI. “A nossa 

forma de trabalhar determina a utilização de 

endereços de email separados que atribuí-

mos a cada cliente, o que torna a gestão de 

email com base em contas POP3 muito 

complicada a partir de um certo número de 

caixas de correio”, refere António Eduardo 

Marques. “Além disso, com a contratação de 

mais colaboradores, bem como o aumento 

dos colaboradores externos para determi-

nados projectos, suscitava necessidades de 

colaboração, nomeadamente com a partilha 

de calendários e listas de contactos”. 

 

Nunca perdendo de vista os custos, a AEM-

press começou por procurar soluções da 

Google ao nível do email e dos calendários 

mas, como explica o director-geral da em-

presa, “nunca conseguimos uma solução 

satisfatória e que se integrasse bem com o 

Outlook 2010, que é a nossa principal fer-

ramenta de trabalho”. 

 

Depois de procurar outras soluções, nome-

adamente software que permitisse criar 

partilhas de dados nos clientes Outlook sem 

necessidade de instalar o Exchange, a AEM-

press acabou por optar, em meados de 

2010, por instalar um Small Business Server 

2008, decisão que acabaria por determinar a 

solução final futura. 

 

“O que descobrimos com o SBS 2008 é que 

nos oferecia tudo o que precisávamos mas 

também trazia consigo algo que não querí-

amos, e que era a necessidade de gestão do 

servidor”, afirma António Eduardo Marques. 

“Logo no momento da configuração recor-

remos a um consultor externo para alguns 

parâmetros que internamente não tínhamos 

conseguido definir e, com a utilização do 

sistema, concluímos que era excelente 

mas… era demais para uma estrutura como 

a nossa, com apenas cinco pessoas e sem 

ninguém a tratar do sistema informático”. 

 

 

Solução 
 

De alguma forma, o início da actividade 

com o Windows Home Server e a instalação 

do Small Business Server 2008 deu uma 

ideia muito clara à AEMpress daquilo que 

necessitava: “precisávamos de algo mais 

funcional do que o WHS mas que não fosse 

muito mais difícil de configurar, usar e gerir 

– e que, ao mesmo tempo, nos desse a 

funcionalidade a que nos tínhamos habitu-

ado com o SBS 2008, nomeadamente ao 

“Os requisitos de hardware do 

SBS 2011 Essentials são muito 

inferiores aos do SBS 2008, 

pelo que ficámos com um  

servidor bem mais rápido.”  
 

António Eduardo Marques, 

Director Geral da AEMpress 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem as funcionalidades da 

solução SBS 2011 Essentials  

e serviços online da Microsoft, 

teríamos certamente de ter 

pelo menos mais um consultor 

de comunicação.” 

António Eduardo Marques,  

Director Geral da AEMpress 

 

nível da gestão de caixas de correio, acessos 

remotos, Outlook Web Access e Share-

point”. 

 

Cerca de nove meses depois de viver com o 

SBS2008, a AEMpress pensava já na forma 

de simplificar a gestão do sistema, sem que 

com isso perdesse funcionalidades. A suite 

de produtividade online para empresas da 

Microsoft era uma solução interessante, mas 

o problema da gestão do servidor manti-

nha-se. Por isso, “foi como uma luz ao fun-

do do túnel, quando soubemos que a nova 

geração do Small Business Server iria ter 

uma versão simplificada, em que a parte 

mais difícil de gerir – o Exchange e o Share-

point – era deixada de fora e podia depois 

ser subscrita via serviços online”, explica 

António Eduardo Marques. 

 

A migração foi feita num fim-de-semana, 

usando os recursos da AEMpress e sem que 

fosse necessário recorrer a qualquer consul-

toria externa. “Começamos por migrar as 

caixas de correio, que era o mais importante 

para nós”, diz António Eduardo Marques, “e 

usámos o hardware que já tínhamos e onde 

estava o SBS2008 para instalarmos o SBS 

2011 Essentials”. 

 

A configuração do novo servidor foi facilita-

da por “ser muito semelhante ao que já 

conhecíamos do Windos Home Server” e 

um dos principais receios – o de que o 

desempenho do sistema de email sofresse 

com a passagem para o Exchange Online – 

não se confirmou. Pelo contrário: “os requi-

sitos de hardware do SBS 2011 Essentials 

são muito inferiores aos do SBS 2008, pelo 

que ficámos com um servidor bem mais 

rápido; quando ao acesso ao email via cloud 

services, com a linha de 120 Mbps que 

possuímos não notámos qualquer degrada-

ção na resposta face ao acesso que tínha-

mos com os clientes ligados ao servidor 

local”. 

 

Benefícios 
 

O benefício mais imediato do sistema base-

ado em SBS 2011 Essentials e na suite de 

produtividade online para empresas da 

Microsoft foi, segundo António Eduardo 

Marques, “a paz de espírito”. Para o respon-

sável da AEMpress, “não temos dúvidas de 

que os dados estão muito mais seguros na 

cloud gerida pela Microsoft do que num 

servidor no nosso escritório, gerido por 

nós”. 

 

Nem de propósito, apenas uma semana 

antes da migração do servidor, um pico de 

tensão na rede eléctrica que serve as insta-

lações da AEMpress queimou vários equi-

pamentos – entre eles uma UPS que alimen-

tava o servidor – e, embora não tivesse 

afectado o servidor, serviu como um lem-

brete para o que pode acontecer com os 

dados residentes num equipamento local. 

 

“A gestão do servidor Exchange era a nossa 

maior dor de cabeça e o que temos com o 

Exchange Online é basicamente 99% do que 

tínhamos com uma complexidade incompa-

ravelmente menor”, garante António Eduar-

do Marques. 

 

Além das melhorias trazidas pelos serviços 

na nuvem ao nível da gestão, o SBS 2011 

Essentials é também mais fácil de usar e 

acaba por oferecer funcionalidades que vão 

ao encontro do que a AEMpress procurava: 

“O sistema de backups do SBS 2011 é muito 

semelhante ao que tínhamos no Windows 

Home Server e muito mais prático de usar 

do que o do SBS 2008”, afirma António 

Eduardo Marques.  

 

Outro aspecto positivo referido pelo direc-

tor-geral da AEMpress é o “right sizing” 

desta solução. “O WHS suportava um má-

ximo de 10 clientes, o que era um factor 

limitativo para nós”, admite António Eduar-

do Marques, “mas os 25 clientes do SBS 

2011 Essentials são um valor que já nos 

deixa bastante mais tranquilos em termos 

de crescimento futuro”. 

 

A solução trouxe também consigo uma 

redução real dos custos. “Para facilitar o 

acesso remoto ao SBS 2008, tínhamos con-

tratado um serviço de IP fixo ao nosso ISP, 



 

 

 

 
 

de que agora pudemos prescindir”, diz 

António Eduardo Marques. “Além disso, 

estávamos preocupados com a necessidade 

de encontrar uma solução de antivírus para 

o nosso servidor Exchange – tínhamos 

vários orçamentos com valores acima dos 

200 euros/ano – e agora, com o Exchange 

Online, o antivírus e anti-spam fazem parte 

do pacote”. 

 

Mas o principal benefício é ao nível dos 

recursos humanos. O director-geral da 

AEMpress fala na maior facilidade em traba-

lhar em todo lado, de aceder aos dados a 

partir de qualquer dispositivo e de partilhar 

a informação entre os colaboradores da 

empresa, “que são funcionalidades que nos 

permitem manter um nível de serviço ópti-

mo para os nosso clientes e obter um nível 

de produtividade extremamente elevado.” 

 

O acesso remoto aos recursos do servidor 

local é mais simples e fácil do que com a 

solução anterior e foi também ganha funci-

onalidade no acesso remoto ao correio 

electrónico. “Com o SBS 2008 usávamos o 

Outlook Web Access, porque o consultor 

externo que contratámos para configurar a 

máquina nunca conseguiu pôr o Outlook 

Anywhere a funcionar, o mesmo acontecen-

do com os dispositivos móveis – agora 

temos ambas as coisas a funcionar perfei-

tamente com o Exchange Online, e foi tão 

simples que não precisámos de ninguém 

para nos explicar como fazer”. 

 

Sem as funcionalidades da solução SBS 

2011 Essentials e serviços online da Micro-

soft, “a AEMpress teria certamente de ter 

pelo menos mais um consultor de comuni-

cação, além da necessidade de contratar 

serviços externos de consultoria de TI; esta é 

uma solução que nos permite poupar mi-

lhares de euros por ano, uma redução de 

custos que não só beneficia directamente a 

empresa como nos permite ser mais com-

petitivos nos serviços que propomos aos 

nossos clientes”, conclui António Eduardo 

Marques. 

   

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e 

empresas a alcançarem todo o seu poten-

cial. 

 

 
Para Mais Informação 
Para mais informações sobre os produtos e 

serviços Microsoft, por favor ligue para o 

serviço de apoio a clientes da Microsoft 

Portugal, pelo número 808 22 32 42. Para 

aceder a informação sobre a Microsoft 

Corporation pela Web consulte: 

www.microsoft.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: www.microsoft.com/portugal.  

 

Para conhecer outras referências de suces-

so visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

Descubra o Cloud Power em 

www.microsoft.com/pt-pt/cloud.  

 

Para mais informações sobre os serviços da 

AEMpress visite o site em:  

www.aempress.com. 

 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Small Business Server 2011 Essentials 

 Microsoft Business Productivity Online Suite 

 Microsoft Outlook 2010 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoft.com/portugal/business/default.mspx
http://www.microsoft.com/portugal/business/default.mspx
http://www.microsoft.com/pt-pt/cloud
http://www.aempress.com/

