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Servidores dedicados
Seu servidor será instalado, configurado e entregue, em geral, entre 24 e 72 horas úteis após
a confirmação de pagamento. Caso nossa equipe peça alguma documentação do
cliente, este prazo é contado à partir da data do recebimento da documentação
necessária.

A Delta Servers não administrará, em hipótese alguma, servidores de sites de leilões. Caso o
cliente decida-se por adquirir um servidor para este fim, ofereceremos somente o hardware,
sem qualquer tipo de suporte.

A Delta Servers se reserva o direito de realizar auditorias em servidores dedicados de acordo
com a necessidade, bem como de realizar qualquer tarefa administrativa solicitada pelo
datacenter, como por exemplo reboots, suspensão de contas em desacordo com os
termos de serviço, remoção de arquivos maliciosos, desativação de sites fraudulentos
(pishing), ou qualquer outra atividade que comprometa a segurança do servidor, da rede
ou de outros sistemas/indivíduos.

A Delta Servers se compromete a entregar ao cliente o servidor configurado com senhas
absolutamente seguras. O cliente por sua vez deve se comprometer em manter o padrão
de complexidade adotado pela Delta Servers e em informá-la sobre alterações de senhas
de acesso ao servidor para que as devidas auditorias e atendimentos de suporte possam
ser realizados. A Delta Servers se reserva o direito de alterar as senhas de contas
administrativas (superusuários) de servidores dedicados sempre que estas estiverem
diferentes das fornecidas pelo cliente. O cliente é responsável por fornecer à Delta Servers
informações atualizadas sobre as senhas do servidor, evitando assim indisponibilidade dos
serviços decorrente de procedimentos que tenhamos de realizar para redefinição de
senha. Durante a contratação do plano, é de responsabilidade do cliente informar um email válido e por ele acessível, não pertencente a um dos domínios que hospedará
conosco. Em caso de necessidade de contatar o cliente, a Delta Servers utilizará este
endereço.
A Delta Servers NÃO realiza backup de servidores dedicados. É de total responsabilidade
do cliente manter seu próprio backup ou encontrar uma solução para tal. O cliente pode
adquirir conosco um disco-rígido (HD) adicional com o propósito de manter um backup
simples, embora não seja a solução ideal. Por favor, contate
sac@atendimentodelta.com.br caso você deseje adquirir um disco-rígido extra. É
responsabilidade do cliente configurar qualquer rotina de backup no servidor dedicado.
Não é permitida a mudança de um plano de um Servidor Dedicado para um VPS a título de
downgrade. Os planos de VPS são incompatíveis pois suas especificações são muito
inferiores a de qualquer plano de Servidor Dedicado. Sendo assim inviável a migração de
um Servidor Dedicado para um VPS ou contas em Servidor Compartilhado.

Nós garantimos que a rede estará disponível em 99,9% do tempo. Caso isso não ocorra,
você receberá o reembolso proporcional ao tempo de indisponibilidade. A garantia de
uptime para servidores dedicados é restrita à disponibilidade da rede, o que não inclui
outros problemas técnicos relacionados aos servidores e seus softwares.
Os planos de Servidores Dedicados incluem uma única licença GRATUITA do WHMCS.
A licença gratuita é limitada a 249 contas cadastradas no WHMCS.
A licença WHMCS oferecida pela Delta Servers só é válida se o WHMCS estiver instalado no
seu Servidor Dedicado.
O usuário impossibilita e isenta a equipe da Delta Servers de prestar suporte (limitando a
empresa à realizar reboots ou reloads se necessário), nos seguintes casos:
Se houver instalação de AD (Active Directory) ou qualquer tipo de software que altere a
forma com que o RDP (Remote Desktop Protocol) opera em servidores Windows ou em
painéis Plesk;

Se houver alteração ou bloqueio da porta de acesso SSH
Uma vez que a cobertura de nosso suporte se limita à estrutura física do servidor, o cliente
ficará responsável pela manutenção do ambiente e por seguir as boas práticas de uso de
seus atributos (Reputação de IP, logs, otimizações e utilização correta de recursos como
espaço em disco, transferência, memória e outros).
Em caso de indisponibilidades, a Delta Servers se limita à administrar apenas ocorrências
relacionadas aos painéis de controle cPanel e Plesk, ficando isenta de prestar suporte a
qualquer tipo de instalação, configuração ou personalização efetuadas no servidor de
forma manual e que não seja suportada por estes painéis.
A responsabilidade de remover endereços de IP de blacklists, monitorar envios e filas de email em ambientes dedicados é do contratante do plano, pois exige a informação de
dados pessoais para o retorno da lista que o bloqueou.

