
O cliente

A Diferencial Reguladora, fundada em setembro de 2007 esta consolidada na experiência de seus sócios proprietários com mais de 15 anos 
de mercado segurador e funcionários com vasto conhecimento das rotinas e operações vigentes nas regulações e liquidações de sinistros 
que tratamos com qualidade, transparência e agilidade, por entendermos que somos parte integrante e a extensão dos clientes/segurado-
ras nesta parte importante do processo em toda a região Sudeste no Brasil.

Ambiente antes do projeto 2X

Matias Burigo, Diretor da Diferencial, necessitava implantar uma solução inteligente na empresa para criar um novo ambiente de TI, onde 
todos os aplicativos utilizados internamente fossem centralizados em nosso datacenter, com a possibilidade de serem acessados pelos co-
laboradores de qualquer lugar, de forma segura, rápida e com alta performance, sem que os mesmos fossem instalados em cada desktop/
notebook. Precisávamos de uma solução para acesso remoto às aplicações, com a garantia de uma conexão confiável e de alto desempe-
nho, que desse ainda uma experiência simplificada de uso aos usuários, sem a necessidade de ligar ou desligar qualquer conexão de VPN 
(Virtual Private Network), dando mais produtividade na realização dos trabalhos.

Resultados após a implantação

Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova plataforma de publicação de aplicativos e para isso, optamos pelos produtos da 2X 
Cloud Computing, e a solução dimensionada para nosso ambiente foi o 2X Application Server, que agrega facilidade de gerenciamento, 
acesso seguro de onde estiver às aplicações, ambientes de trabalho e arquivos com muito mais performance, pois ao acessar um aplicativo 
via solução 2X, não existe o tráfego de dados nem de arquivos executáveis, do ponto de vista do usuário, as aplicações funcionam como se 
estivessem em sua máquina local.

O conjunto de soluções integradas da 2X é extremamente versátil, colaborando para melhoria de qualidade e confiabilidade, para as tran-
sações realizadas internamente e com os parceiros envolvidos, oferecendo a correta agilidade. Além disso, não utiliza muitos recursos de 
hardware, podendo utilizar desktops antigos e com configuração bastante básica,  tornando possível o aproveitamento de equipamentos 
obsoletos.

“Atualmente temos a centralização de todas as informações e o único requisito para um colaborador ter acesso aos sistemas da empresa, 
é uma conexão de Internet no local que estiver e clicar nos atalhos do desktop para obter acesso instantâneo às aplicações e arquivos”, 
conclui Matias Burigo. 
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