Caso de éxito

A Acindar Grupo ArcelorMittal implementou o Arcserve UDP
e conseguiu reduzir os riscos, além de economizar custos e tempo.

EMPRESA: Acindar Grupo ArcelorMittal

PERFIL DO CLIENTE

SETOR: Aços longos e produção de aços
para agricultura, indústria e construção
FUNCIONÁRIOS: Mais de 2.000 funcionários diretos
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EMPRESA:
A Acindar é a empresa siderúrgica líder do mercado interno, produtora de aços longos que abastece os setores de
construção civil civil, petróleo, energia, automóveis, agrícola e industrial em geral.
A empresa foi criada há 75 anos como consequência da escassez de aço causada pela Segunda Guerra Mundial,
que ameaçou seriamente o processo de industrialização argentino e interrompeu uma parte importante da
atividade produtiva do país.
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Hoje, a Acindar Grupo ArcelorMittal faz parte do maior grupo de produção de aço do mundo. Com operações em mais de
60 países, o grupo produz mais de 100 milhões de toneladas de aço por ano, o que representa aproximadamente 10%
da produção mundial.. A Acindar Grupo ArcelorMittal trabalha com os mais altos padrões de qualidade, segurança e
liderança, com foco especial na sustentabilidade, um valor essencial para o desenvolvimento dos negócios.

DESAFIO
Garantir a continuidade dos negócios
O objetivo da Empresa era garantir que sua fábrica, que funciona 24 horas todos os dias, tivesse continuidade
de negócios. Além disso, a Empresa buscava uma alternativa ou um sistema de contingência para continuar
funcionando em caso de desastres.

É essencial romper o paradigma das velhas tecnologias e apostar em soluções que
podem ser muito vantajosas para a economia de equipamentos e custos operacionais.
– Juan Pablo Mollo | Gerente da área de infraestrutura de TI.

A área de tecnologia da informação da Acindar Grupo ArcelorMittal é essencial, pois oferece a base para a geração
de novos negócios com presença regional. A TI contribui para os negócios através da inovação contínua, analisando
e agilizando os processos.
Antigamente, a Empresa administrava as rotinas de cópias de segurança e backup em ﬁtas, usando a solução
Brightstor Arcserve Backup. O desaﬁo para esta nova etapa era contar com um local de contingência, um plano de
recuperação de desastres caso houvesse um problema no data center.

SOLUÇÃO:
Para resolver essa situação, a Acindar Grupo ArcelorMittal avaliou diferentes soluções do mercado,
mas o escolhido foi o Arcserve UDP, que se adaptava melhor a todas as necessidades da Empresa.
O processo de implementação teve várias etapas: a primeira foi fazer uma avaliação interna para determinar em
quais de todos os aplicativos era necessário aplicar a recuperação de desastres.
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Ter um console centralizado com informações em tempo real reduz os riscos de falhas por controle
e acompanhamento, pois antes era necessário analisar três consoles e revisar cada tarefa individualmente
– Pablo Rufach | Chefe de suporte e responsável pelo projeto de implementação.

A segunda etapa consistiu na avaliação das diferentes ferramentas. Por último, a terceira etapa foi fazer
contato com o provedor Tecnosophie que dava suporte às licenças da Arcserve, fazer o upgrade e, a partir
daí, montar um piloto.
Nesse piloto, a Empresa montou um ambiente similar ao que era necessário replicar. Esse ambiente foi
testado para comprovar que funcionava. “Quando esse ambiente entrou em funcionamento, começou a
instalação do ambiente deﬁnitivo. Quando essa instalação foi concluída, ﬁzemos um teste para garantir que
tudo estava funcionando bem, conta Juan Pablo Mollo, Gerente da área de Infraestrutura de TI.

BENEFÍCIOS:
Agora temos um console centralizado e a versão mais recente do UDP,
e usamos todos os recursos da solução
– Juan Pablo Mollo | Gerente da área de infraestrutura de TI.

Junto com o Arcserve UDP, também foram implementados 13 hosts físicos que hospedam 170 máquinas
virtuais. “Hoje em dia, em uma empresa informatizada e conectada, não podemos ter tempo de inatividade”,
explica Juan Pablo Mollo.
Com o Arcserve UDP, a Acindar Grupo ArcelorMittal deixou de usar ﬁtas, reduzindo custos, tempo de gestão e
manutenção. Além disso, não foi necessário comprar outra ferramenta para DRP, já que, com o UDP, a
proteção é ainda mais completa e a simplicidade do console centralizado e sua operação permite a
administração e gestão por um só especialista.
A redução no tempo de backup foi de 3 para 1, e no tempo de restauração de informações, foi de 5 para 1.
Juan Pablo Mollo deﬁne essa mudança como um processo simples, bem-sucedido e inovador com resultados
palpáveis. Á próxima etapa para a Acindar Grupo ArcelorMittal é fazer uma réplica que permitirá a migração e
o armazenamento de todos os dados na nuvem.
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Sobre a Tecnosophie

Com mais de 15 anos de história, a Tecnosophie alcançou os mais altos padrões de fornecimento de serviços
e gestão de processos de negócios.
Nosso objetivo é oferecer acompanhamento com elementos tecnológicos sob medida para as empresas.
Com a nossa equipe de especialistas em segurança, projetamos e desenvolvemos uma gama completa de
serviços gerenciados de segurança para monitoramento e gestão preventiva em tempo real 24h. Com esses
serviços, as empresas podem garantir a segurança de suas infraestruturas de rede e concentrar todos os
esforços em administrar e ampliar seus negócios.
A Tecnosophie é parceira da Arcserve há mais de 15 anos e atualmente é a maior parceira da Argentina.
Nossa equipe técnica é um diferencial muito importante, pois consegue fornecer aos clientes uma solução
completa, oferecendo apoio da pré-venda à implementação e gestão dos ambientes.

Mais informações: www.tecnosophie.com.ar ou TECNOSOPHIE
Larrea 1345 piso 6 oﬁcina B | info@tecnosophie.com.ar | Tel: +54 11 5711-5O94.
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