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Fini elimina risco de indisponibilidade
com o Arcserve UDP

Empresa: FINI

PERFIL DO CLIENTE

Setor: Alimentos
Funcionários: 1021 (no Brasil)
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EMPRESA
Balas de gelatina inovadoras
A Fini comercializadora é especializada no desenvolvimento e fabricação de balas de gelatina, com liderança
no mercado brasileiro e presença em todos os continentes. A qualidade de seus produtos, a inovação e a
busca constante por novos mercados norteiam todas as ações da empresa.
O grupo atende os cinco continentes, com duas fábricas (Espanha e Brasil), e conta com aproximadamente
1000 funcionários só na filial local. Com vendas anuais no Brasil na casa dos R$ 400 milhões, a empresa tem
planos agressivos de crescimento até 2020.

DESAFIO
Crescimento rápido dos negócios

Dependíamos da capacidade e competência
da equipe para corrigir os problemas,
mas o negócio sofreria aparadas indesejadas
durante o processo.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnologia da Informação

Na FINI, a área de TI tem uma equipe reduzida, que procura manter padrões mas atua com foco nos processos
de negócios, garantindo a eficiência no atendimento aos clientes e nas respostas aos desafios. Essa função é
essencial para os dia a dia dos negócios, mas além de atender as demandas rotineiras, o departamento
também desenvolve projetos voltados à produtividade e à inovação.
Garantir que todos os sistemas operem 24 horas, 7 dias por semana, com confiabilidade e estabilidade é a
principal meta da equipe de TI. Com o crescimento dos negócios e processos da empresa, essa tarefa começou
a ficar cada vez mais difícil. Em 2015, com o aumento vertiginoso das operações da Fini, o departamento
decidiu buscar uma solução que facilitasse os processos de backup e recuperação, garantindo que nenhum
sistema ficasse offline e que as operações não fossem interrompidas.
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SOLUÇÃO

A importância e o crescimento de nossos
negócios e processos nos levou a investir
em uma solução madura e eﬁcaz.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnologia da Informação

A FINI já utilizava produtos Arcserve, por isso, na hora de selecionar a solução de backup e disponibilidade não
houve dúvidas: o escolhido seria o Arcserve UDP, que oferecia recursos valiosos que permitiriam suporte
seguro à recuperação de dados, desde a granularidade em e-mails até a recuperação de um servidor
completo, tudo isso por um preço justo com suporte eficiente.
Segundo Trevenzolli, a implementação foi feita em 2015 e foi bastante rápida, já que o Arcserve UDP é muito
simples. Os componentes de gestão foram implantados em um servidor designado para atuar como backup
server e, a partir dele, foi feita a instalação dos agentes nos demais servidores físicos. As máquinas virtuais
dentro do ambiente Hyper-V não precisaram de agentes, o que também agilizou muito o processo.
Com os relatórios e o dashboard de gerenciamento do Arcserve UDP, a Fini tem uma visão abrangente da
proteção de dados em poucos cliques, além de ter acesso a dados úteis sobre projeções de tamanho de
backup para os próximos meses. Dessa forma, é possível gerenciar mudanças e o crescimento necessário de
maneira mais programada. Além de tudo, a solução exige pouca ou nenhuma manutenção, e com isso a
equipe pode focar outras tarefas importantes para o negócio.
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BENEFÍCIOS
Uma solução que garante que não haja interrupções

O Arcserve UDP é usado na
sua totalidade, oferecendo segurança
a todos os servidores.
Antonio Trevenzolli Junior, Gerente de Tecnologia da Informação

Hoje, o Arcserve UDP é peça central da estratégia de continuidade de negócios da Fini. Ele protege todos os
servidores físicos e virtuais, gravando cópias em disco e em fita. Após a adoção do UDP, os tempos de backup
caíram mais de 80%. Recentemente a Fini adotou também a nuvem da Arcserve para replicar 100% dos
backups logo após a execução em disco.
Com a tecnologia de desduplicação do UDP, essa replicação é concluída em poucos minutos, e a Fini tem a
garantia e a confiança de que, em caso de desastre, os dados estarão sempre seguros e poderão ser
acessados rapidamente a partir de qualquer cópia. Atualmente são aproximadamente 10 TB de dados
protegidos no total, com retenção de duas semanas de backups. O Arcserve UDP é capaz de armazenar tudo
isso em menos de 4TB de disco no servidor de backup.
Com o Arcserve UDP, todos os servidores ficam protegidos, assim a empresa garante que os sistemas críticos
nunca sairão do ar, evitando prejuízos e tempo de inatividade. Além disso, o tempo de recuperação de
arquivos em caso de desastres foi muito reduzido e, como o Arcserve UDP é flexível, o departamento de TI
sabe que pode continuar contando sempre com essa solução, que pode ser escalonada de acordo com o
crescimento da empresa. Tudo isso eliminou os riscos de indisponibilidade e facilitou muito o trabalho da
equipe de TI, que pode trabalhar mais tranquila e se dedicar à inovação.
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Sobre a Gêneses
Fundada em novembro de 1998, a Gêneses nasceu com o objetivo de oferecer soluções para áreas de Tecnologia
de Informação de pequenas, médias e grandes empresas. Atuando nos setores industrial, logístico, financeiro,
educacional, governamental e de telecomunicações, a Gêneses tem acumulado experiência para fornecer e integrar
soluções para todas as plataformas comerciais, sempre investindo na capacitação de seus profissionais para
continua a oferecer produtos e serviços com a melhor qualidade.
Mais Informação: www.geneses.com.br
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