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A EMPRESA
A Oﬁx está presente há 25 anos no mercado de material de escritório, papelaria, descartáveis,
tecnologia e mobiliário em um ambiente multicanal que se adapta às necessidades de cada cliente.
Atualmente, a empresa, que conta com escritórios corporativos, 24 ﬁliais e 800 funcionários, tem um
faturamento anual de 800 milhões de pesos.
As metas da Oﬁx para os próximos anos são ter uma rentabilidade excelente em cada um dos seus
pontos de presença, expandir sua participação no mercado nas áreas de Retail e de Distribuição e
aumentar sua cobertura geográﬁca.

O DESAFIO
Fazer uma transformação digital e gerar novas oportunidades de negócio.
Na área de TI, o objetivo principal da Oﬁx é fazer a transformação digital necessária para que a empresa
prossiga com sua presença no mercado e consiga novas oportunidades de negócio.
Outra prioridade é garantir que a empresa opere sem interrupções dentro de um limite ﬁnanceiro
razoável e com excelente custo-benefício em cada projeto implementado.

Um dos nossos objetivos a curto prazo é que as informações da empresa possam ser
compartilhadas com pontos externos para criarmos uma sinergia fundamentada na experiência
armazenada nas fontes de informação internas.
– Elías Castellanos | Diretor de TI

Antes a empresa administrava as rotinas de backup em ﬁta com soluções de backup open source e
gerenciamento manual da mídia de backup. A Oﬁx tinha um plano de contingência para os serviços mais
críticos, que consistia na réplica do banco de dados com tecnologia proprietária da DBMS.

|2

Caso de sucesso

Para a recuperação rápida dos dados e sistemas depois de um desastre, a empresa utilizava imagens da
solução de armazenamento, para ter pontos de recuperação que pudessem ser usados rapidamente.

A SOLUÇÃO
A Oﬁx precisava de uma solução de alta disponibilidade para proteger todos os servidores físicos e virtuais,
além dos aplicativos dentro da empresa, melhorar o RPO e RTO dos processos de recuperação no caso de
uma contingência, habilitar sua operação em um local alternativo no caso de uma contingência e implementar
um esquema de alta disponibilidade para os principais serviços da empresa.
Essas necessidades levaram a empresa a começar o processo de seleção das ferramentas, que compreendeu
três etapas: avaliação das características e funcionalidades de diferentes fabricantes, cobertura de toda a
infraestrutura tecnológica heterogênea da empresa e prova de conceito.
Foi assim que a Oﬁx optou por adotar as soluções Arcserve Appliance 8100 e Arcserve Uniﬁed Data
Protection (UDP). A implementação aconteceu entre julho e agosto deste ano e incluiu uma série de passos:
instalação e conﬁguração das soluções Arcserve Appliance 8100 e Arcserve UDP nas plataformas MS
Windows e Linux; conﬁguração dos backups para as máquinas virtuais em VMware e dos bancos de dados
Oracle e MySQL; conﬁguração da replicação para a nuvem da Arcserve e testes de recuperação dos bancos
de dados Oracle e MySQL, máquinas virtuais MS Windows e Linux e BMR.
Foram feitas também a instalação e conﬁguração da solução Arcserve Replication & High Availability, testes
de alta disponibilidade em MS Windows e Linux e a instalação e conﬁguração do backup de ﬁtas via Arcserve
Backup.

Antes das soluções Arcserve, a recuperação dos dados no pior cenário demorava 12 horas
e com perda de até 24 horas de transações.
– Elías Castellanos | Diretor de TI
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OS BENEFÍCIOS
Com a implementação das soluções Arcserve, conseguimos reduzir o custo dos recursos e diminuir
o tempo para restaurar as informações e fazer os backups.

Antes tínhamos um RPO de 24 horas e um RTO de 48 horas. Hoje, com o Arcserve UDP,
nosso RPO é de 30 minutos para os aplicativos mais importantes e o RTO é de 45 minutos.
– Elías Castellanos | Diretor de TI

Esses benefícios permitem garantir a disponibilidade dos serviços e das informações no caso de qualquer
incidente. Elías Castellanos González ainda destaca que a automatização e a centralização de tudo o que
está relacionado a backup e alta disponibilidade das soluções Arcserve é fundamental para poder reagir
na eventualidade de um incidente, com a ajuda de uma solução simples e fácil de administrar.
Hoje, com o Arcserve UDP, protegemos 24 servidores. A solução Arcserve UDP Premium Plus protege
aplicativos críticos de ERP, como é o caso do Oracle Business Suite, dos bancos de dados MySQL, dos
sistemas de folha de pagamento NOI e do Content Management Alfresco.
Elías Castellanos acrescenta que, além da tecnologia ter atendido a todas as expectativas da empresa, a
Oﬁx ainda conta com todo o suporte da Arcserve necessário para a implementação e manutenção das
soluções.

Sobre a Scientia Mexico
É uma empresa com mais de 18 anos de experiência em soluções de backup e recuperação de dados para
organizações de todos os tamanhos que precisam de 100% de segurança para sistemas críticos e de
produção, além de realizar a implementação de sistemas de alta disponibilidade em instalações locais, na
nuvem e híbridas, uma medida indispensável de proteção contra ransomware.
Mais informações: www.scientiamexico.net
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