
Serviço Integral de 
Gestão de Energia de 
Computadores na 
Nuvem



Excelente economia
A SIGEON é uma solução inovadora para a 
gestão integral das políticas de utilização de 
equipamentos informáticos. Esta gestão pode 
ser realizada em diferentes níveis, a partir de 
um determinado computador, um grupo de 
trabalho ou uma organização completa.

Trata-se de uma solução na nuvem para 
ajudar as organizações a melhorar o seu 
desempenho energético, reduzir a pegada 
de carbono e cumprir os seus compromis-
sos ambientais. 

A SIGEON oferece importantes economias 
sem necessidade de grandes investimentos.
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Vantagens
Por que motivo deveria escolher a SIGEON para a minha empresa:

A SIGEON permite configurar as políticas de forma 
não intrusiva e sem distorcer a utilização normal que 
tornam as infra-estruturas nos utilizadores da 
organização.
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A SIGEON é o primeiro serviço gerido na nuvem que 
detecta e avalia as diferentes oportunidades de 
economia e diversificação energética dos diferentes 
componentes da infra-estrutura de TI.

A SIGEON permite efectuar uma gestão em 
diferentes níveis, a partir de um determinado 
computador para um grupo de trabalho ou para uma 
organização completa, controlando o consumo 
energético (ligado, desligado, em pausa...).
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A SIGEON é gerida de forma centralizada, com a 
distinção das diferentes funções (administrador, 
cliente, técnico, utilizador).

A SIGEON irá registar a economia derivada da 
optimização da utilização da tecnologia, assim como 
os comportamentos típicos para, com base nos 
mesmos, detectar também os comportamentos ou 
consumos anómalos

A SIGEON permite a gestão económica e ambiental 
do equipamento informático de uma organização 
através de relatórios energéticos completos 
(acompanhamento mensal/anual dos consumos, 
redução da pegada de carbono, etc.).



Fácil de utilizar e não 
afecta o rendimento
A ferramenta proporciona uma redução significativa 
do consumo de energia dos equipamentos, o que se 
traduz numa economia importante de KWh.

Existe um ecrã para indicar as tarifas energéticas 
que se aplicam, em intervalos horários e diferen-
ciando entre dias úteis e não úteis.

Outro aspecto que deve ser valorizado é o impacto 
nulo da ferramenta de recolha de dados (agente), 
que passa totalmente despercebida, nos equipa-
mentos.

Por fim, é necessário comentar que a aplicação Web 
divide-se em três espaços, dependendo da função 
do utilizador: um ecrã de administração geral para 
visualizar os parâmetros de configuração de cada 
entidade, assim como para cada entidade, uma 
função de administrador para consultar o estado do 
sistema, aplicar políticas e visualizar os dados 
recolhidos, e uma função de utilizador para a ligação 
remota dos equipamentos.

Gráfico de economia energética num centro de trabalho: 
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Simulador energético
Quer saber como é eficiente? Quer conhecer o seu 
consumo de energia? Qual é a pegada de carbono 
da sua instalação?

Entre em www.sigeon.plus/pt e descubra quanto 
dinheiro pode economizar.
 

"Uma organização com 1000 máquinas 
pode ajustar os seus consumos de 
energia e economizar 50.000 € anuais."



CONTACTO
 W: www.sigeon.plus/pt
 E: info@sigeon.plus


