Caso de sucesso

Guararapes confia na Arcserve
para proteger e disponibilizar
seu crescente volume de dados
PERFIL DO CLIENTE
EMPRESA:Indústria de Compensados Guararapes
ÁREA DE ATUAÇÃO: Painéis Compensados
COLABORADORES: 2.000 colaboradores

De uma pequena madeireira fundada em 1984, a Guararapes
Compensados diversificou suas atividades em 2009 para
atender o mercado interno e em 2016 ampliou seu parque
fabril com uma nova linha de MDF para atender à crescente
demanda tanto do mercado interno como do exterior.

DESAFIO

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS

Backup de máquinas virtuais
Recuperação granular do Exchange

Arcserve UDP

Maior abrangência, agilidade
e segurança nos backups
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EMPRESA
A Indústria de Compensados Guararapes é uma das maiores exportadoras de painéis compensados da América Latina, mantendo
um sólido compromisso com a qualidade de seus produtos. Seus painéis são comercializados hoje em mais de 50 países, atendendo
todas as demandas técnicas dos mais exigentes mercados, e a empresa conta com três unidades fabris, localizadas em Caçador (SC),
Palmas (PR) e Santa Cecília (SC). Comprometida com o desenvolvimento responsável e ambientalmente correto, desde 1992
a Compensados Guararapes utiliza em seu processo produtivo o pinus de reflorestamento e trata toda a água empregada nos
processos produtivos. Em seus mais de 35 anos de existência, a empresa se consolidou como uma das maiores produtoras de painéis
compensados do Hemisfério Sul.

DESAFIO
A empresa fazia uso de uma solução que não contemplava o backup de máquinas virtuais, se limitando apenas aos ambientes
físicos. Entre as demandas que foram surgindo com o crescimento da empresa e de seu volume de dados estava a necessidade
de realizar a restauração granular do Microsoft Exchange. Para superar os desafios apresentados pelo processo contínuo
de expansão da empresa, ela foi ao mercado para testar diversas opções disponíveis e acabou optando pelos benefícios presentes
na solução da Arcserve.

Identificamos a necessidade de dotar nossa infraestrutura de TI de uma solução
mais abrangente que permitisse não só maior segurança e agilidade no backup
como também replicasse as máquinas virtuais.
Alinson da Silva
Analista de infraestrutura - Compensado Guararapes

SOLUÇÃO
Após uma análise cuidadosa das opções presentes no mercado, a Compensados Guararapes optou pela solução Arcserve Unified
Data Protection (UDP), que oferece proteção dos dados e recuperação de desastres para todos os tipos de carga de trabalho.
Um de seus grandes diferenciais é o fato de entregar recursos avançados de gerenciamento e segurança de dados
de uma forma simples.
Entre os diferenciais presentes na solução, Alinson destaca a flexibilidade do Arcserve UDP, que se adequa às necessidades
específicas de cada organização, permitindo que só os recursos demandados sejam habilitados e oferecendo proteção
a todas as plataformas de armazenamento, locais, virtuais ou na nuvem.

Após seguirmos nosso procedimento padrão de realizar Provas de Conceito
com as diversas soluções disponíveis no mercado, constatamos que a da Arcserve
foi a que respondeu com maior eficiência às nossas necessidades
e melhor se encaixou em nosso em nosso ambiente.
Alinson da Silva
Analista de infraestrutura - Compensado Guararapes
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BENEFÍCIOS
Ao optar pelo Arcserve UDP, a empresa registrou um expressivo ganho na agilidade da operação acompanhado por um reforço
na segurança de todo o processo de gerenciamento e proteção de dados. Com a ferramenta, a empresa pode viabilizar
a réplica externa dos backups e promover a restauração granular do Microsoft Exchange.

Ganhamos uma maior agilidade, aliada à segurança, e o processo de implantação
se deu de uma forma muito tranquila. A solução é muito robusta e, ao mesmo tempo,
muito fácil de ser utilizada, não exigindo maiores investimentos
de tempo e de recursos financeiros em treinamento.
Alinson da Silva
Analista de infraestrutura - Compensado Guararapes
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