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A empresa de produção de media Mob Scene utiliza as soluções de storage 
empresarial Infortrend para garantir a entrega do conteúdos em tempo útil.

Enorme fiabilidade, suporte a longo prazo e grande capacidade, essenciais para 
completar projetos blockbuster dentro das datas estipuladas.

O rga n i z aç ão
Mob Scene: Agência de 
produção, pós-produção e 
criatividade de Hollywood, 
especializada em conteúdo 
para filmes e televisão.

D e sa f i o
Para responder aos curtos 
timelines e elevados requisitos 
de qualidade dos seus 
projetos, era necessária uma 
solução fiável e que garantisse 
o espaço de armazenamento 
necessário à produção.

Fiabilidade e redundância 
completa.

Escalabilidade flexível.

Solução viável a longo prazo, 
com excelente ROI.

Apoio pós-venda acessível 
sempre que necessário.

S o l u ç ão
Sistemas Infortrend EonStor 
DS com 16Gb/s e interface 
Fibre Channel, ligado a 50 
clientes e com 400Tb de 
capacidade.

Rápida ligação FC de 16Gb/s 
que acelera o movimento de 
conteúdo na rede. 

Melhor performance e mais 
eficiência em termos de 
custo que outros sistemas 
concorrentes.

Confiança total durante 
mais de 5 anos.

Escalabilidade on demand.

Excelente perspetivas de 
futuro graças ao fácil 
upgrade destas soluções.

A equipa Infortrend US 
garante o apoio pós-venda 
sempre que necessário.

Com sede em Beverly Hills, a Mob Scene é uma agência de produção de media e 
criatividade, que desenvolveu conteúdos para alguns dos filmes com mais sucesso da 
história do cinema. A empresa utiliza soluções de armazenamento Infortrend há mais de 5 
anos e considera-as críticas para cumprirem os apertados timelines e elevados requisitos 
dos seus clientes. A fiabilidade e escalabilidade dos sistemas Infortrend garantem às 
equipas da Mob Scene a segurança e tranquilidade que precisam para se focarem na 
criação de materiais para grandes produções.

Fiabilidade e capacidade são vitais

A Mob Scene tem uma rede de storage constituída por sistemas EonStor DS com 400TB de 
capacidade. O armazenamento é utilizado por mais de 30 editores e artistas gráficas em 
mais de 50 workstations para desenvolvimento de conteúdos como trailers, filmes, 
materiais adicionais para edições Blu-ray/DVD, spots de televisão e conteúdo interativo 
online. O storage Fibre Channel da Infortrend (16Gb/s) é descrito pelo Diretor IT da Mob 
Scene, Ergi Thanasko, como uma solução de qualidade e confiança ‘fora deste mundo’.

Storage dependente significa que a Mob Scene consegue criar e oferecer os conteúdos 
com confiança aos seus clientes, incluindo aos maiores estúdios de cinema do mundo - que 
compreensivelmente requerem o cumprimento de metas e prazos muito específicos.

Dar resposta à procura

Enquanto membro da indústria do entretenimento, os serviços de produção de media e 
criação de conteúdos da Mob Scene estão envolvidos em produções complicadas com 
agendas em constante alteração.

Ergi Thanasko refere que: “Mantemo-nos competitivos porque estamos a par das últimas 
tecnologias e conseguímos cumprir os prazos. Alcançamos uma rede de confiança com as 
tecnologias Infortrend.” Os sistemas EonStor DS utilizados pela Mob Scene têm a 
flexibilidade e serviços de dados que a equipa precisa para partilhar conteúdos 
rapidamente e com confiança, uma vez que todos os projetos são colaborativos. Outro 
factor muito importante é que o EonStor DS é um sistema de storage facilmente escalável, 
com capacidade para os enormes requisitos de armazenamentos exigidos pelos conteúdos 
media de alta definição modernos. 

A escolha certa para a criatividade

Antes de decidir utilizar as soluções Infortrend, a Mob Scene pesquisou extensivamente e 
consultou outras agências de pós-produção e media, das quais várias recomendaram a 
Infortrend. Um factor de peso na escolha foi a excelente relação qualidade preço destes 
sistemas, que garantem uma performance superior às soluções concorrentes, a preços 
mais atraentes. Os sistemas Infortrend revelaram-se muito eficientes em termos de custo 
nos últimos 5 anos e continuam a responder a todas as necessidades da Mob Scene.

Uma solução a longo prazo

No que toca ao suporte pós-venda, Ergi Thanasko descreve a equipa Infortrend US como 
‘sempre presente’, assim a assistência é necessária. A Mob Scene destaca também que a 
Infortrend está sempre atualizada com as últimas tendências e que os EonStor DS são 
plataformas resilientes, versáteis e com simples upgrade a necessidades futuras.


