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Uma breve descrição sobre a General Site Ltda.

A General Site utiliza servidores Intel Dual Xeon Quad Core para aplicações pesadas (banco
de dados) e também para aplicações mais leves (sites, sistemas administrativos e webmail).
Ultimamente estamos incorporando apenas servidore DELL Poweredge 1950 com HDs
SAS e 16 Gb de memória RAM para melhor performance dos sites hospedados e maior
durabilidade dos equipamentos.

Utilizamos uma área reservada exclusiva com 22 racks dentro do datacenter da Intelig em
Porto Alegre/RS. O prédio onde estão nossos servidores foi construído para este fim. O projeto,
baseado em um bunker, além de não possuir identificação do que guarda dentro do prédio,
possui estruturas redundantes prevenindo enchentes, tornados, ciclones, inundações, raios e
até mesmo falta de luz. Links subterrâneos em fibra-ótica fazem a conexão em anel com o
restante do Brasil. Um rádio proprio com velocidade de STM-4 faz a redundância de link em um
remoto caso de rompimento de todas as fibras do anel.

Missão
Nossa razão é nossa missão, nossa razão é Hospedagem de Sites. Nossa missão é estar
entre as 5 principais empresas de hospedagem de sites na América, conquistando clientes com
excelência em atendimento, apresentando soluções inéditas,
diferenciadas
, inovadoras e de rápida implementação.

Visão
A grande maioria dos sites do Brasil utilizarão os serviços da General Site. Os sites de
e-commerce que dependem de infra-estrutura confiável estarão hospedados em servidores da
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General Site. Receberemos ligações telefônicas e emails não solicitados de clientes que dirão:
"Muito obrigado por existirem! Seus serviços proporcionam muita prosperidade para nossa
empresa". Nossos funcionários sentirão que este é o melhor lugar em que já trabalharam.
Quando perguntar às pessoas o nome da melhor empresa em Hospedagem de Sites e
Infra-estrutura para Internet, a vasta maioria responderá: GENERALSITE!

Agende um horário para nos visitar!
Por questões de segurança, somente as visitas agendadas serão atendidas. Os pagamentos
da empresa são efetuados ou recebidos exclusivamente nas agências bancárias,
preferencialmente via boleto bancário ou cartão de crédito.

General Site Ltda.

Praça Generoso Gonçalves da Silva, 926
São José - Pará de Minas
Minas Gerais
37278-000
Brasil
Fale conosco por Telefone (37) 3231-3394, Chat ou Email!
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