Caso de sucesso

A Socofín conseguiu reduzir o tempo de backup
e restauração dos dados com Arcserve UDP.
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EMPRESA:
A Socofín é uma empresa há mais de 20 anos no mercado, dedicada exclusivamente à cobrança extrajudicial
e judicial da carteira de empréstimos inadimplentes do Banco de Chile. A instituição é ﬁscalizada pela
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras e responde também a outros órgãos federais. O trabalho
desenvolvido pela Socoﬁn é realizado buscando sempre maior eﬁcácia para o nosso cliente e tentando oferecer
aos clientes dele a melhor solução possível.
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DESAFIO:
Para a Socofín, o maior desaﬁo era reduzir o tempo de restauração e o tempo de backup dos dados.

A solução da Arcserve nos dá uma capacidade de backup e recuperação com velocidade muito
maior do que se tivéssemos só backup em ﬁta.
– Germaín Fuentes | Responsável pela área de Sistemas e Bases de Dados

Antes a empresa usava a solução True Image da Acronis para fazer backup completo dos dados nas máquinas.
“O que nos levou a escolher a solução Arcserve UDP foi ter a possibilidade de fazer backup e restaurar apenas
um arquivo ou a máquina toda se for necessário”, explica Germaín Fuentes, Diretor de Sistemas e Bases de Dados.

SOLUÇÃO:
Depois da escolha da solução Arcserve Uniﬁed Data Protection (UDP), o processo de implementação
começou com o levantamento das máquinas que precisavam ser protegidas. Foi feito um
dimensionamento desses servidores para estimar a capacidade de armazenamento necessária.
Os próximos passos foram a instalação e conﬁguração do servidor RPS, a implementação dos agentes
nos servidores para proteção e a criação de planos de backup, considerando a criticalidade do servidor
do qual deveria ser feito backup.
Segundo o executivo, no ﬁnal do processo foram realizados testes de recuperação e de migração
de dados da solução para a ﬁta (via Arcserve Backup).
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BENEFÍCIOS:
A implementação da solução Arcserve UDP permitiu à Socofín reduzir os tempos de backup, completo
e diferencial, o tempo das restaurações e ainda contar com backup local, para acesso mais rápido aos dados.
A empresa conseguiu criar planos para backup e recuperação, fazer vários backups e criar pontos de backup
em um dia, que acontecem de acordo com a importância de cada servidor.
Outro benefício da solução Arcserve UDP para a Socofín foi contar com quinze dias de backup ou pontos
de restauração no caso de alguma contingência, além das ﬁtas, e reduzir o espaço utilizado para conservar
esses pontos de recuperação com a ajuda da eliminação efetiva da redundância dos dados.

Recentemente, sofremos ataques de vírus tipo Ransomware que afetaram os servidores de arquivo.
O fato de contar com backup pela solução UDP nos permitiu recuperar os arquivos afetados
em tempo hábil, sem interferir no andamento dos nossos serviços
– Germaín Fuentes | Responsável pela área de Sistemas e Bases de Dados

SOBRE SCINF
A Scinf é uma empresa que oferece sistemas de disponibilidade, proteção e recuperação de sistemas críticos.
Com mais de 15 anos de experiência, participou das principais soluções de implementação da Arcserve no
Chile. A Scinf já conquistou os mais altos reconhecimentos da Arcserve nos últimos oito anos.
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