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Colégio Marymount vivencia tranquilidade
e conﬁabilidade com Arcserve Backup

Empresa: Colégio Marymount de Medellín
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Colégio Marymount de Medellín – Arcserve Backup
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EMPRESA
O colégio da minha vida
O colégio Marymount de Medellín é uma instituição de ensino, privada, internacional e católica, que existe há
mais de 60 anos na cidade de Medellín, Colômbia. Sua missão é formar pessoas felizes e íntegras, cidadãos
competentes, responsáveis socialmente, com respeito ao meio ambiente, às diferentes culturas e religiões.
O colégio possui uma única unidade e conta com mais de 180 funcionários, entre corpo docente,
administrativo e serviços gerais, que atendem a 966 alunas, do maternal ao 11º grau, o último antes da
universidade no país.
O Modelo Marymount identifica e fortalece as habilidades de cada estudante, com o compromisso de uma
equipe interdisciplinar em constante formação, que fomenta processos de pesquisa e inovação. Como pilares,
o Colégio vivencia diariamente seus seis valores institucionais: respeito, responsabilidade, honestidade,
solidariedade, tolerância e espiritualidade, que reforçam seu compromisso de formação e regulam sua razão de ser.
Para o futuro, o Colégio Marymount planeja continuar sendo uma referência em educação integral, fazer da
inovação um valor dentro da cultura da instituição e oferecer serviços da mais alta qualidade na educação e
formação dos estudantes.

DESAFIO
Gerenciamento manual, com riscos e custos altos

O nosso desaﬁo era garantir
que teríamos cópias
de segurança conﬁáveis.
María Teresa Alzate Gómez | Gerente de TI do Colégio Marymount de Medellín
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A área de Tecnologia da Informação do Colégio Marymount é responsável por buscar e incorporar as melhores
práticas do mercado para dar suporte tanto aos processos acadêmicos como aos administrativos da instituição,
o que implica em sistemas de alta qualidade para garantir conectividade, disponibilidade das plataformas
educativas e uso efetivo em processos de aprendizagem – as melhores práticas ao incorporar tecnologia
possibilitam maior retorno de investimento, inovação e contribuem para otimizar os processos.
Para administrar as rotinas de segurança, eram utilizados HDs externos, o que gerava altos custos, riscos de
armazenamento e falta de segurança da informação. “Gerenciávamos muitos HDs externos, que guardavam todas
as informações das máquinas do Colégio. Todo este processo era realizado manualmente, era complicado, gerava
muitos gastos e não era confiável”, comenta Maria Teresa. Em caso de perda de informações críticas, era
necessário cerca de um dia para recuperá-las.
Como o sistema não era automatizado, a organização chegou a experimentar um episódio de perda de
informações sensíveis. “Uma de nossas principais diretoras, na tentativa de compactar uma pasta, perdeu todas
as informações contidas nela. O arquivo possuía todas as informações necessárias para desenvolver seu trabalho,
além de históricos e certificados”, lembra a gerente de TI. “Foi um caos. Nos demos conta que tínhamos uma
situação muito delicada e que operávamos com altos riscos“ complementa.
Além disso, o Colégio passou por uma renovação no ambiente de servidores e incorporou a virtualização, o que
deu um motivo extra para buscar um esquema de backup mais adequado à instituição.

SOLUÇÃO
Versatilidade e confiabilidade para oferecer serviços otimizados

A somatória de qualidade, facilidade de uso,
segurança e preço nos fez decidir
pelo produto da Arcserve.
María Teresa Alzate Gómez | Gerente de TI do Colégio Marymount de Medellín
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Para escolher a solução mais adequada às necessidades da instituição de ensino, o Colégio Marymount contou
com o apoio fundamental de seu parceiro, a C&S Tecnologia, que os auxiliou com a consultoria, implementação,
suporte e operação necessária para a ferramenta. “Confiamos muito neste fornecedor e, com a ajuda deles, a
solução nos pareceu espetacular, muito eficiente e fácil de utilizar”, afirma a gestora.
O Arcserve Backup foi implementado em 2014 e, atualmente, é a solução de segurança de toda a informação
da empresa. Todo o centro de dados, informação e máquinas virtuais possuem o apoio das unidades de fita da
ferramenta – dez máquinas virtuais, distribuídas em três servidores físicos, são protegidas com o backup, sob um
volume de dados de aproximadamente 8 terabytes. Como a instituição possui um modelo de backup ‘avô, pai,
filho’, são armazenadas ainda informações históricas de cerca de um ano.
Os relatórios e dashboards ajudam a analisar e avaliar a aplicação correta das tarefas de backup da
infraestrutura, assim como revisar o tempo de execução e a extensão dos backups, com o objetivo de manter
monitorados os espaços de disco e fita. “Temos que proteger e monitorar a informação de todos os processos
educativos para acompanhar as estudantes. Todos os nossos dados são sensíveis e hoje cada informação gerada
possui backup”, garante Gómez.

BENEFÍCIOS
Tranquilidade, confiabilidade e segurança

As informações estão disponíveis e os
pontos de recuperação nos permitem
restaurar arquivos importantes em minutos.
María Teresa Alzate Gómez | Gerente de TI do Colégio Marymount de Medellín

A equipe de infraestrutura da organização experimenta redução de riscos de perda de informações com a
implementação de planos de cópias e recuperação de dados. Segundo a gerente, hoje os usuários se sentem
seguros, sabendo que existe a possibilidade de recuperar seus arquivos e que os backups são feitos
regularmente, o que traz mais tranquilidade para os processos da organização.
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Com relação ao tempo de backup e restauração, o colégio passou de um modelo manual para um modelo
automático de backup, o que reduziu o tempo de operação para apenas cinco minutos de monitoramento
dos relatórios diários de acompanhamento. “Podemos confiar que as informações estão seguras na fita e já
nos acostumamos com as restaurações absolutamente fáceis e automáticas”, declara Maria Tereza.
As informações estão disponíveis e arquivos importantes podem ser restaurados em minutos, toda a
infraestrutura em apenas um dia. Os backups são armazenados em fitas diárias, semanais e também mensais.
Para a gerente de TI, os objetivos do Colégio Marymount foram atingidos com a solução da Arcserve e se
declaram muito satisfeitos com a solução, já que podem vivenciar a confiabilidade, que melhora a imagem
dos processos e garante aos usuários que eles não estão sujeitos a acidentes profundos, como os que já
aconteceram.
A relação com o parceiro Arcserve, a C&S Tecnologia, é descrita como excelente e um verdadeiro diferencial
para que o caso fosse um sucesso. Como aliados, em todos os sentidos, a empresa é avaliada como séria e
defensora das melhores práticas, passando por ótima organização, qualidade de serviço, transferência de
conhecimentos, comprometimento e profissionalismo. “A Arcserve é para nós uma referência em qualidade
em produtos e serviços relacionados à continuidade de negócios, gestão de segurança e administração
tecnológica”, conclui.

SOBRE A C&S TECNOLOGIA
Com mais de 20 anos de experiência, compromisso e excelência na implementação de novas tecnologias de
informação e comunicações, a C&S Tecnologia se dedica a prestar serviços em suas cinco linhas estratégicas:
Infraestrutura de TI, Infraestrutura de Redes, Networking, IT Service Desk e Educação; cada uma delas liderada
por especialistas e complementadas com a venda de equipamentos de alta qualidade.
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