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Backups completos, rápidos e tranquilos garantem
a segurança de dados da Universidade Feevale

Instituição: Universidade Feevale

PERFIL DO CLIENTE

Área: Educação
Empregados: 1.500 funcionários

INSTITUIÇÃO

DESAFIO

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS

A Feevale é uma

Mesmo com ambiente

O Arcserve Unified Data

Backup completo,

universidade brasileira,

favorável e rotinas de

Protection (UDP) foi

em todo o servidor,

localizada no município

backup, a solução baseada

apresentado como uma

com restauração granular

de Novo Hamburgo, no

em fitas e sua velocidade

ferramenta de backup

e muito rápida,

Rio Grande do Sul. Com

não atendiam mais

otimizada para disco,

protegendo um volume

três campus na região,

às necessidades de

protegendo 50 servidores,

maior de dados, com

cursos, ações inovadoras

gerenciamento de backup

tanto físicos como

otimização de espaço

e projetos de caráter

e restore da organização.

virtuais, sobre um volume

de armazenamento

de cerca de 10 TB.

e gerenciamento simples

comunitário, a instituição
se destaca nos cenários

e amigável.

estadual e nacional,
e também se projeta
internacionalmente.

Universidade Feevale – Arcserve UDP v6 Premium

Customer Success Story

INSTITUIÇÃO
Conhecimento para inovar o mundo
A Universidade Feevale é uma instituição de ensino no Rio Grande do Sul que abrange todos os níveis de
ensino, desde a Educação Básica até o Ensino Superior, oferecendo cursos de graduação, especialização, MBA,
mestrado, doutorado e extensão, além da Escola de Aplicação, que oferece educação básica e profissionalizante.
A instituição é mantida pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), fundada em 1969,
que como uma entidade comunitária e sem fins lucrativos, vem administrando a instituição há mais de 40 anos.
Com o compromisso social de produção, desenvolvimento e difusão do conhecimento, hoje a Feevale possui
dois campus em Novo Hamburgo, mais de 1.500 funcionários e faturamento de R$ 256 milhões, no ano de
2015. Além disso, a instituição mantém o Feevale TechPark, com unidades em Novo Hamburgo e Campo Bom.
Os campus da Feevale oferecem ótimas instalações, contando com salas de aula climatizadas, laboratórios
com equipamentos de alta tecnologia, rede wireless, dentre outros recursos que facilitam e enriquecem a
experiência acadêmica.
A missão da Feevale é promover a produção do conhecimento, a formação integral das pessoas e a
democratização do saber, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Entre suas metas para
os próximos anos, está o reconhecimento pela sua excelência acadêmica e produção do conhecimento
inovador e empreendedor.

DESAFIO
Tempo de restore e backup em fitas não compatíveis à realidade organizacional

Estávamos com uma janela muito
grande para conseguir realizar nossos
backups completos.
Francisco Muller, Administrador de Infraestruturas de TI da Feevale
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Por meio de relacionamento direto com as áreas de negócio da Feevale, amparados pelo planejamento
estratégico da instituição e buscando constantemente a inovação de seus processos, a área de TI suporta os
negócios da Feevale, apoiando diretamente o ensino e suas atividades administrativas. Ao entender os processos
da organização, a TI contribui para os seus negócios, respondendo às necessidades e sugerindo melhorias.
Com um ambiente bastante favorável, a instituição já contava com o acompanhamento da equipe Arcserve desde
2003. Como plano para recuperação rápida de dados, aplicações e sistemas, eram utilizados backups baseados
em fita, sendo que a gestão das rotinas era feita por meio de planilhas de controle, atualizadas diariamente,
de forma manual. “Antes da implementação da solução estávamos com dificuldade de gerenciar nossas rotinas
de backup, que podiam chegar a alcançar mais de 100 horas para um backup completo”, lembra Muller.
Para recuperar dados em casos de perdas de informações críticas, o tempo dependia do volume a ser restaurado
e do nível de sua personalização, mas variava de duas a mais de 24horas. “Não possuíamos gerenciamento
de downtime de aplicações e o impacto era sentido diretamente nos nossos negócios, uma vez que todos os
sistemas da instituição são informatizados”, afirmou o gestor. “O tempo de restore e a arquitetura baseada
em fitas limitavam muito nosso processo de backup e recuperação”, avaliou.

SOLUÇÃO
Potencialização de processos

Hoje conseguimos proteger um
volume maior de dados. A operação,
a nova metodologia e o processo são
muito simpliﬁcados.
Francisco Muller, Administrador de Infraestruturas de TI da Feevale
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Devido ao relacionamento próximo e constante com os parceiros da Arcserve, que já conheciam bem o ambiente
e as necessidades da Feevale, foi apresentado o Arcserve UDP como uma ferramenta de backup otimizada para
disco. Por características específicas da instituição, é utilizada uma combinação de Arcserve Backup e UDP a instituição começou com a 1ª versão da solução, e há cerca de dois anos já estão na 6 versão 6, com uma
utilização mais robusta.
O processo de seleção do Arcserve UDP foi, segundo o responsável, muito tranquilo, motivado pela facilidade
de utilização e gerenciamento. “A familiaridade com os produtos de backup da Arcserve e o fato de termos o
parceiro muito próximo foram os fatores que nos levaram a escolher, mais uma vez, a Arcserve”. A solução é
utilizada para potencializar o processo de backup e restore, protegendo 50 servidores, tanto físicos como virtuais,
sobre um volume de cerca de 10 terabytes.
Entre as aplicações críticas protegidas estão aplicações Web (IIS), bancos de dados SQL, serviço de virtualização
baseado em Microsoft Hyper-V, além de servidores físicos por completo. Os dashboards da solução foram
classificados como “muito informativos e fáceis de interpretar”, e os relatórios são gerados para coletar
informações pontuais.
A implementação foi feita com o suporte do técnico parceiro, que deixou a estruturação pronta, apenas para que
a Feevale incluísse o que gostariam de proteger na ferramenta. Junto com a Arcserve, foi feita uma certificação
do UDP, em sua última versão, para que fosse possível tirar o máximo de proveito dos recursos que ele oferece.
“É tudo muito tranquilo, tínhamos uma boa experiência com a Arcserve e já estávamos familiarizados.
A operação, a nova metodologia e o processo são muito simplificados” garante Muller.

BENEFÍCIOS
Mais segurança e tranquilidade ao proteger servidores e aplicações

Se avaliarmos que conseguimos manter
por mais tempo um backup em ambiente
em disco, consideramos que temos redução
de risco – o backup ﬁca mais ágil e os dados
mais fáceis de serem restaurados
Francisco Muller, Administrador de Infraestruturas de TI da Feevale
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Atualmente, a equipe considera que o principal benefício é a possibilidade de se fazer um backup completo,
em todo o servidor, de forma bastante granular e muito rápida. “O tempo de backup reduziu bastante
e é muito fácil de fazer pela metodologia snapshot. Hoje conseguimos tanto fazer o backup de um arquivo
específico, em uma subpasta do sistema, como do servidor inteiro”, declara Muller.
Entre as medidas de sucesso decorrentes da implementação do Arcserve UDP está a redução de custo,
associada à otimização de espaço de armazenamento. “Deixamos de ter a necessidade de investir neste item.
Como o processo é simples, incluímos muito mais servidores no plano de backup, que protegem um ambiente
maior. Nosso armazenamento é feito de forma otimizada, com amplitude de proteção”. Além disso, houve
redução considerável de tempo de backup, restauração de informações e no tempo de gerenciamento
de operações, já que a ferramenta é simples de ser utilizada e muito amigável.
A economia de tempo e redução de custos favorecem os negócios da instituição de forma imediata, uma vez
que garantem maior segurança e tranquilidade ao proteger servidores e aplicações. “A solução atendeu todos
os nossos requisitos iniciais, que necessitavam melhoria na maneira com que eram protegidos”, garante o
responsável. Antes do UDP a Universidade Feevale também não possuía backup do ambiente virtualizado,
onde existem cerca de 50 máquinas virtuais, que hoje estão protegidas.
Sobre redução de downtime, o gestor não tem casos para contar – item que pode ser atribuído ao fato de já
possuírem soluções há bastante tempo, com boa infraestrutura e servidores na garantia. “Por sermos uma
instituição de ensino, temos benefícios que facilitam o ambiente”, justifica Muller.
A relação com o parceiro da Arcserve, a Gêneses IT Consulting, também foi ressaltada como um ótimo ponto.
“Eles estão sempre interessados em resolver qualquer questão, com atendimento muito cordial, além de buscarem
formas atraentes na questão financeira. Temos uma parceria de anos, com uma antiga relação”, finaliza o responsável.

SOBRE A GÊNESES IT CONSULTING
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.
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