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EMPRESA
O poder de proteger
A FORTOX Security Group é uma empresa colombiana de segurança privada, com mais de 40 anos de
experiência, fruto da fusão das empresas ‘Internacional de Seguridad’ e ‘Grancolombiana de Seguridad’.
A organização possui cobertura nacional e um amplo portfólio de serviços de gestão de riscos, que inclui
consultoria, segurança de instalações, de pessoas, produtos, segurança canina e eletrônica, oferecendo
tranquilidade aos setores industriais, portuários, hospitalares, comerciais, construções, entre outros.
Sempre em desenvolvimento, a FORTOX gera emprego para mais de oito mil e quinhentos colombianos
e está presente em todo o território nacional. Os vigilantes são rigorosamente selecionados e capacitados
para entregar serviço de qualidade, que caracteriza a FORTOX como empresa líder no setor de vigilância
e segurança privada do país – atualmente são 17 escritórios em 14 cidades.
Com a missão de oferecer um serviço que gere confiança ao cliente e valor para os públicos de interesse,
a FORTOX se consagra atualmente como a terceira empresa mais importante da Colômbia, com vendas
operacionais de mais de $188 bilhões de pesos colombianos, além de diversas certificações de qualidade.

SOLUÇÃO
Cobertura integral e tranquilidade

Temos todos os pontos da nossa empresa
protegidos e os principais servidores
com alta disponibilidade.
Hugo Bejerano | Coordenador de Tecnologia da FORTOX Security Group
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Mediante avaliação de diversas alternativas, entre elas a reinstalação de uma nova versão da solução utilizada
anteriormente, a gestão agradável e fácil das soluções da Arcserve e a possibilidade de solucionar rapidamente
seus problemas atraíram o interesse dos executivos da FORTOX. Além da administração e configuração amigável
com o usuário, a diversidade de ambientes protegidos, virtuais e físicos, o preço, amplo suporte e quantidade
de materiais disponíveis na internet também foram fatores decisivos.
O papel do parceiro Arcserve, Intelligence IT, foi um diferencial “tivemos todo o apoio nos testes das ferramentas,
simulando ambientes protegidos e gerando restaurações de diversos deles, encontrando sempre a resposta
oportuna diante das nossas necessidades”, relembra Hugo. A FORTOX, que atualmente possui três produtos
Arcserve em uso – Backup, UDP e RHA.
A implementação terminou em junho de 2016 e 45 servidores estão protegidos no total, sob um volume de
166TB de dados restauráveis, que se tornam 5TB devido aos níveis de compressão e desduplicação.
Toda a infraestrutura de servidores da organização está protegida com Arcserve UDP em NAS e as fitas são
armazenadas em biblioteca, em que são feitos os backups mensais – o UDP também possibilita o manuseio
dos file servers de várias cidades, com a função de réplica remota.
Os relatórios e dashboards também tem papel fundamental no cotidiano das ações de TI, “eles nos permitem
conhecer em primeira mão o estado de todas as nossas cópias de segurança, que porcentagem dos nossos
servidores está devidamente protegida, se há alguma falha e corrigi-la imediatamente”, declara o gestor.

BENEFÍCIOS
Menor risco, maior confiança e mais tempo para se desenvolver

Temos a segurança que as informações
podem ser recuperadas, em tempos
mínimos e com excelente qualidade.
Hugo Bejerano | Coordenador de Tecnologia da FORTOX Security Group
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As novas soluções implementadas favorecem os negócios do grupo, permitindo que os clientes se sintam
seguros também quanto às suas informações, que permanecem íntegras mesmo em caso de falhas acidentais.
Os resultados da mudança foram expressivos, tanto em números quanto em novas maneiras de trabalhar.
Nas cópias de segurança remotas, o tempo foi de 48 horas para 30 minutos por servidor replicado a partir de
locais remotos. Para as cópias locais, a redução foi de 3 horas por servidor para menos de 10 minutos.
“Com a alta disponibilidade reduzimos o risco de perda de dados dos nossos principais servidores a zero,
além do tempo de recuperação ter melhorado em 90%”, comemora o coordenador. O cumprimento de SLAs,
com clientes internos também apresentou marcas de melhorias de 80% à 90%.
Com filiais espalhadas pela Colômbia, os backups semanais de muitas unidades duravam todo o final de
semana e, nos dias úteis, a informação ficava totalmente desprotegida. Hoje, com cópias remotas, são
realizados backups diários com três réplicas por dia e a companhia tem a certeza de que a informação está
protegida regularmente. Segundo Hugo, a área alcançou uma gestão mais otimizada, com visão clara dos
planos de backup e segurança da informação. “O nosso ambiente é particular, com uma infraestrutura
bastante heterogênea e a Arcserve apresentou uma cobertura completa neste sentido”, comentou.
O acompanhamento e suporte de todo o projeto via parceiro Arcserve também foi marcante, “a Intelligence IT
sempre esteve presente oferecendo soluções para as nossas necessidades, com profissionalismo e experiência
notável em cada projeto que desenvolvemos”, garante Bejerano. “A Arcserve é muito focada em suas
soluções, oferece ferramentas excelentes e cumpre com tudo que oferece”, finaliza.

Sobre a Intelligence IT
A Intelligence IT é uma empresa integradora de tecnologias e serviços de informática, confiável
para seus clientes e fundamentada em valores sólidos, como honestidade, paixão, criatividade,
profissionalismo e integridade. A equipe de profissionais, altamente qualificada, está sempre
disposta a encontrar soluções que superem as expectativas dos clientes e que se ajustem às
suas necessidades. Saiba mais em: www.intelligenceit.com.co
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