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MAIOR INTEGRAÇÃO E FLUXO DE
DADOS GARANTE RESULTADOS

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Datacenter
DEMANDA:
A empresa buscava maior
comunicação e integração
entre fábricas e franquias.

Ortobom adquire gerenciamento e compartilhamento de dados
graças a solução de Datacenter fornecida para suas fábricas e
franquias em todo o Brasil

SOLUÇÃO:
Foi entregue toda uma
estrutura de Datacenter que
possibilitasse um maior
tráfego de dados e
disponibilidade dos mesmos
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
- Armazenamento e
compartilhamento dos
dados gerados pela
empresa;
- Transferência de dados
com maior velocidade entre
os diversos pontos da
empresa;
- Ambiente virtualizado
proporcionando maiores
recursos de acesso,
reposição e gerenciamento;

Não administro mais
máquinas, administro
recursos
Urubatan Neto
Gerente de TIC

Criando uma unidade
Para uma empresa de grande porte é fundamental que haja um constante fluxo de dados entre todos os
elementos que integram a sua estrutura de funcionamento. Quando há algum dificultador para essa transição de
informações, a empresa acaba perdendo importantes oportunidades de negócio e crescimento.
A Ortobom, empresa líder de mercado na fabricação e tecnologia de colchões no Brasil desde 1975, possui
diversas fábricas espalhadas pelo Brasil e quase 2.000 lojas. Uma das dificuldades enfrentadas pela empresa era a
integração de uma rede de dados tão ampla e com tantos pontos a serem geridos.
A empresa, consciente de seu papel no mercado nacional, e desejando aperfeiçoar seus serviços, procurou sua
parceira em soluções de TIC, a empresa Microware. Com tradição, competência e experiência comprovada, a
Microware tem a expertise que a Ortobom necessita para ter as suas demandas de TIC.
Integração para gerar resultados
Ao iniciar o projeto de desenvolvimento da solução, a principal questão debatida foi: Como armazenar e
compartilhar o grande número de dados gerados entre as diversas unidades da empresa de modo que todos
tenham acesso a informação, otimizando os processos?
A Microware apresentou uma solução para a área de Datacenter da Ortobom de maneira a integrar o fluxo de
dados entre suas franquias. Isso geraria maior visualização dos recursos disponíveis, informações sobre os
estoques das fábricas e maior controle dos dados de compras e vendas.
O primeiro passou foi considerar os elementos a compor a solução. Foram selecionados os melhores fabricantes
do segmento de TIC como a HP, Cisco, NetApp, VMware e Oracle todos parceiros Microware, para integrar o
serviço. O primeiro passo foi a criação de um piloto, a ser desenvolvido e rodado em uma das fábricas da cliente,
para testes e análise de funcionamento. Sendo aprovado, o passo seguinte era ampliar a solução e atingir toda a
estrutura da empresa.
Consolidar para ganhar
A Microware entregou a Ortobom uma solução completa para consolidação de Datacenter composta por:
Servidores HP, storage NetApp, virtualização VMware, switches Cisco e bando de dados Oracle.
HP
Os servidores utilizados na solução foram os HP c7000 BladeSystem. Um gabinete c7000 BladeSystem tem
capacidade para até 16 servidores e/ou lâminas de armazenamento além de rede redundantes e switches de
armazenamento. Ele inclui um compartilhado multi-terabit de alta velocidade centralizado para o fio único de
conectividade de servidores blade para rede e de armazenamento compartilhado. A energia é fornecida através
de um backplane de energia em pool que garante a capacidade total das fontes redundantes hot-plug de energia e
está disponível para todas as lâminas.

Um gabinete c7000 BladeSystem oferece os seguintes benefícios:
- Com a gestão de hardware local e remoto integrado através da solução, uma caixa cheia pode ser gerida tão
facilmente como um servidor.
- Escalável: Gestão e rede interligadas estendem escalabilidade além de um único gabinete, permitindo que os
recursos a serem reunidos e compartilhados funcionem entre vários gabinetes.
- Proteção do investimento: Acomodaçãi de vários servidores e projetos de rede em um único gabinete.
- Custos mais baixos por servidor, em comparação com servidores montados em rack.
- Menor consumo de energia, em comparação com servidores montados em rack.
- Menores requisitos de fluxo de ar, em comparação com servidores montados em rack.
VMware
Com a VMware ficou a parte de virtualização da solução. A utilização do VMsphere 5. VMware vCenter Site
Recovery Manager é a principal ferramenta para que você possa construir, administrar e executar planos de
continuidade de negócios confiáveis para o ambiente virtual. Aproveitando ao máximo o encapsulamento e
isolamento de máquinas virtuais, o Site Recovery Manager permite a automação simplificada de continuidade de
negócios. Neste artigo, iremos fornecer uma visão geral dos novos recursos do site de 5,0 Recovery Manager.
O vSphere oferece os seguintes recursos principais para melhorar a continuidade de negócios:
- Consolidação: A infraestrutura de hardware pode ser consolidada em locais de produção e de failover para
reduzir os custos. O hardware de recuperação também pode ser usado para executar cargas de trabalho de baixa
prioridade, incluindo ambientes de teste e desenvolvimento
- Independência de hardware: As máquinas virtuais são totalmente independentes do hardware subjacente. As
organizações podem usar o hardware mais antigo ou mais barato no local de failover para reduzir os custos.
- Encapsulamento: No vSphere, todo o sistema incluindo o sistema operacional, aplicativos e dados é
encapsulado como um conjunto de arquivos da máquina virtual. Replicando esses arquivos para o local de
failover, todo o sistema pode ser recuperado em um processo rápido de uma única etapa, acelerando o tempo de
recuperação típico de uma média de 40 horas para uma hora ou menos.
NetApp
A NetApp integrou a solução com os Storages FAS3240. A nova série NetApp FAS3200 permite usar memória flash
e clustering para melhorar o desempenho e agilidade.
As novas plataformas de gerenciamento e armazenamento de dados NetApp® oferecem um desempenho maior
de até 80%, a capacidade de 100% a mais, operações sem interrupções e a melhor eficiência de armazenamento
do setor. Isto significa que não deixa a desejar no desempenho ou valor. Com um novo processador e uma nova
arquitetura de memória, sistemas FAS3200 são mais poderosos do que nunca. Eles oferecem compatibilidade
sem precedente com grupos de flashes e de negócios em cluster empresarial, o que permite que os dados
construam uma infra-estrutura ágil que se adapta facilmente para suportar qualquer combinação de cargas de
trabalho de aplicativos sem aumentar a complexidade.

A nova série FAS3200:
- Ele combina hardware de alto desempenho com o confiável OS NetApp Data ONTAP®, a primeira escolha
mundial em arquitetura de armazenamento.
- Potencializa os principais aplicativos com até 2 TB de memória de alta velocidade flash.
- É compatível com Data ONTAP em cluster, para que ele possa se expandir sem problemas de 2-24 nós.
- Reduz as necessidades de armazenamento desde o primeiro dia através da eficiência de armazenamento da
NetApp, líder do setor.
- Usa 50% menos storage em ambientes virtuais, (garantido).
- Eliminar o tempo de inatividade planejado e despesas operacionais por meio de operações ininterruptas para
upgrades de hardware e software, e balanceamento de carga transparente.
Cisco
Com os switches Cisco, a redundância de dados é o elemento mais importante de sua rede. O SGE2000, parte da
Cisco Small Business Switches empilháveis, desempenha um papel em manter seus principais dados seguro. Ele
suporta uma ampla variedade de recursos, incluindo imagens de firmware duplas e redundantes empilhamento
para maximizar a disponibilidade do sistema.
O switch 24 portas Gigabit Ethernet são voltadas para a produção elevada, e incluiu a qualidade do serviço (QoS)
prioriza as suas aplicações para o máximo desempenho. Além disso, o SGE2000 mantem dados seguros usando
uma variedade de acesso, autenticação e métodos de filtragem.
Os recursos adicionais do Gigabit Switch SGE2000 incluem:
- A capacidade de comutação sem bloqueio de 48 Gbps;
- Quatro adicionais gigabit slots SFP para expansão da rede;
- Suporte para até 256 VLANs port-e 802.1q-based;
- Garantia vitalícia limitada com um ano de suporte técnico e correções de software livre;
Oracle
O Oracle Database 11g Standard Edition One é um banco de dados completo e acessível financeiramente para
servidores com até dois soquetes. Ele fornece desempenho de classe empresarial e de segurança. É simples de
gerenciar e pode facilmente escalar o aumento da demanda. É ascendente e também compatível com as edições
de banco de dados e pode facilmente crescer com a empresa, protegendo o investimento.
A Oracle traz os seguintes benefícios, entre muitos:
- Comece com baixo custo de entrada de US $ 180 por usuário (mínimo de 5 utilizadores);
- Suportar todos os aplicativos de negócios com desempenho de classe empresarial, segurança, disponibilidade e
escalabilidade;
- Executado em Windows, Linux e sistemas operacionais Unix e gerenciar facilmente com automatizados,
capacidades de auto-gestão;
- Simplificar o desenvolvimento de aplicativos com Oracle Application Express, Oracle SQL Developer e Oracle
Data Access Components para Windows;

A união faz a força
Os benefícios da nova solução foram sentidos imediatamente pela equipe de TIC da Ortobom.
A nova estrutura permitiu que houvesse uma migração dos dados para o sistema Microsiga, o que também
possibilitou que filiais e fábricas pudessem partilhar de dados e informações, segundo suas permissões. Também
houve um incremento de velocidade e funcionamento do banco de dados da empresa.
O que antes era realizado de modo manual, como cálculos e faturamento das franquias, tornou-se automatizado
mediante ao acesso compartilhado do Microsiga. Deste modo a tomada de decisões adquiriu maior dinamismo
graças ao melhor gerenciamento e disponibilidade de informações e dados.
A virtualização do Datacenter possibilitou que reparações técnicas pudessem ser feitas em ambientes virtuais e
muito mais rapidamente. O que antes poderia levar até duas horas, como a reposição de um computador, levava,
agora, minutos em ambiente virtual. A consolidação de servidores também gerou redução de custos com
equipamentos.
Recursos de monitoramente a longa distância de equipamentos, servidores e Datacenters, permitiu a empresa
otimizar tempo e recursos de seus pessoal técnico. Viagens e visitas que consumiam dias e horas de trabalho
agora passam a ser feitas da própria central levando alguns poucos minutos e simples toques no teclado.
Ao final do período de experiência o resultado obtido foi melhor que o esperado. Espaços não previstos na Pool
foram gerenciados de maneira mais eficiente de modo que, até mesmo o servidor Web da empresa, passou a ser
integrado a solução. Estima-se que os recursos foram aperfeiçoados em até 10x a sua capacidade. O próximo
passo é a implementação, já iniciada, em mais dez fábricas da empresa. E, em médio prazo, alcançando todo o
restante das instalações da Ortobom.
Nas palavras do Gerente de TIC da Ortobom, Urubatan Neto: “Não administro mais máquinas, administro
recursos”. “Posso crescer com tranquilidade, sem ocupar meu maquinário”, diz o gerente de TIC sobre a
escabilidade fornecida pela solução.
Sobre o serviço prestado pela Microware, Urubatan Neto afirma: “A Microware faz parte de minha equipe”. A
Ortobom garantiu uma solução personalizada e que fosse direcionada especificamente para as suas necessidades
apresentadas. “A solução trouxe tranquilidade e flexibilidade de utilização”, segundo o diretor de TIC da empresa.
“Eu não me sinto cliente. Sinto-me amigo da equipe Microware”.

SOBRE A
MICROWARE
A Microware tem a missão de oferecer
soluções em tecnologia de informação
para negócios e organizações de forma
criativa, objetiva, segura e adequada.
Somos especialistas em apoiar
empresas no desenvolvimento e
implantação de projetos na área de
T.I.C.
Buscamos ser o melhor arquiteto de
tecnologia, aplicando-a de forma
inteligente e de acordo com as suas
necessidades. Desta forma ajudamos
você a focar nas suas prioridades, e
contribuímos com a expansão, com o
aumento da produtividade e com a
redução de custos e riscos da sua
empresa.
Atuamos nas áreas de Datacenter,
Conectividade, Workplace, Imagem e
Impressão e Serviços Profissionais.
Temos uma das mais bem treinadas
equipes do Brasil, capacitada a
identificar necessidades e alinhar
investimentos com os objetivos do
negócio. Nosso trabalho conta com
fortes parcerias desenvolvidas com os
maiores fornecedores de soluções de
T.I.C.
Fundada em 1984, a Microware
encontra-se presente no Rio de Janeiro
e em São Paulo com escritórios
comerciais, centros de serviços e
centros de distribuição próprios,
atendendo a todo o território nacional.
Fazemos parte de redes globais de
provedores de soluções de T.I.C., e
através delas ajudamos nossos clientes
em sua expansão internacional.
Operamos sob um sistema de
qualidade total certificado pela ISO
9001, sendo nossos processos
auditados regularmente, reforçando
assim a confiabilidade dos projetos e
serviços oferecidos.
Estamos comprometidos com a
construção de uma relação de longo
prazo, adicionando valor para sua
empresa e para o seu trabalho. Somos
especializados no atendimento a
clientes que exigem qualidade, rapidez
e tratamento diferenciado.
Obrigado pela confiança e preferência
na Microware.

E você?
Sua empresa já desfruta dos benefícios da integração
de dados e do fluxo gerenciável de informações?

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Contato:
RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183
Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and. - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
DF: SCN Quadra 4, Bloco B, Nº 100/12º and. - Brasília - DF - 70714-900
Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

