Caso de Sucesso

FELSBERG aumenta a eﬁciência
e a agilidade com o Arcserve UDP
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EMPRESA:
Um escritório de advocacia pioneiro.
O Felsberg é um escritório de advocacia fundado há mais de 45 anos. Com olhar presente e visão de futuro,
o escritório oferece consultoria jurídica segura e moderna, aliando experiência, tradição e excelência a uma
prestação de serviços eﬁciente, ágil e orientada, que entrega soluções inovadoras no contexto de um mundo
em constante mudança.
O escritório atende clientes de todo o Brasil em suas três unidades (Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo) e
conta com aproximadamente 190 funcionários. Com faturamento médio na casa de R$ 60 milhões anuais, a meta
do Felsberg é aumentar o esse número em 30% até 2020.
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DESAFIO:
Otimizar o trabalho da equipe de TI para facilitar a vida dos advogados

“O objetivo de todos os projetos executados pela equipe de TI é aumentar
a produtividade dos colaboradores.”.
– Wiliam Miguel | Coordenador de TI

A equipe de TI do Felsberg conta com 7 proﬁssionais altamente comprometidos e alinhados com a visão do
escritório, oferecendo suporte ágil e eﬁciente com o objetivo de aumentar a produtividade dos advogados. Para
isso, a equipe está sempre implementando novas soluções, trazendo o que há de mais moderno e atual no mercado
para que os advogados possam se concentrar em ganhar as causas.
Uma parte essencial da função da TI é o processo de backup dos dados, extremamente importante em um
escritório de advocacia. Com o aumento os negócios do Felsberg, o volume dos dados também começou a crescer,
e o backup passou a consumir muito tempo e espaço, além de reduzir a velocidade da recuperação em caso de
necessidade, o que poderia prejudicar o trabalho dos advogados. Os testes de recuperação chegavam a levar 16
horas. Por isso, o escritório decidiu implementar uma solução mais robusta e que se adaptasse melhor ao volume
de dados.

SOLUÇÃO:

“Os resultados alcançados nos testes pelo Arcserve UDP foram surpreendentes,
o que nos ajudou na tomada de decisão.
– Wiliam Miguel | Coordenador de TI

O Felsberg já conhecia os produtos Arcserve, por isso quando precisou trocar de solução de backup e recuperação,
decidiu migrar para outro produto da marca. Depois de fazer alguns testes, o escolhido foi o Arcserve UDP, que
oferecia um desempenho impressionante com a melhor relação custo-benefício. A solução foi implementada para
aproximadamente 25 servidores físicos e virtuais, protegendo cerca de 10 TB de dados. Durante a migração,
o escritório contou com o apoio da MD SYSTEMS, parceira da Arcserve, do planejamento até a implementação,
o que facilitou muito o processo.
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BENEFÍCIOS:
Uma solução verdadeiramente ágil

"Reduzimos o tempo de backup e recuperação em aproximadamente 40%,
graças ao mecanismo de desduplicação de dados na fonte."
– Wiliam Miguel | Coordenador de TI

A implementação do Arcserve UDP foi um sucesso. Com a solução, o Felsberg conseguiu reduzir bastante a
quantidade de ﬁtas utilizadas para backup, o que diminui o custo de armazenamento externo. Além disso, o tempo
de backup e recuperação foi reduzido em aproximadamente 40%, aumentando a eﬁciência em caso de desastres e
garantindo que o trabalho dos advogados não seja perdido. Com essas melhorias, a equipe tem uma visão mais
ampla do serviço de backup, dessa forma é possível planejar a estratégia dos serviços de TI com maior eﬁciência e
qualidade, o que agrega valor ao negócio. Os resultados foram tão satisfatórios que o Felsberg planeja implementar
outras soluções Arcserve.

Sobre a MDSYSTEMS
Desenvolvemos soluções para virtualização de infraestrutura, projetos de segurança e armazenamento por meio da
redução do custo de propriedade e recursos orientados para o retorno dos seus investimentos em TI.
Nossa meta é estar à frente das demandas do mercado, trazer informações relevantes e disponibilizar tecnologias
que permitam resolver problemas, melhorar os recursos e implementar soluções que atendam as novas exigências
dos negócios.
Mais informações: www.mdsystems.com.br
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