Viena economiza banda de link com
uso da solução Panda PCOP

Viena Gráfica e Editora

O cliente
As atividades da Viena Gráfica e Editora iniciaram-se em 2001, com três sócios empreendedores e arrojados que já atuavam no mercado
de treinamento direcionado de cursos de informática. Por já possuírem bastante experiência no ramo, puderam perceber que o mercado
nacional de livros e apostilas necessitava de empresas fornecedoras desses produtos, já que esta era uma lacuna de mercado que precisava urgentemente ser preenchida. A Viena Gráfica e Editora, apesar de jovem, conta com um parque gráfico de aproximadamente 2.000m²,
ocupa posição de destaque por ser uma empresa com 100% de legalização do software utilizado, tanto para as áreas de desenvolvimento,
quanto de pré-impressão, possui ainda certificações ISO 9001 e 14001 e já se situa entre as maiores empresas no seu segmento.

Ambiente antes do projeto Panda
Wellington Rehder, Diretor da Viena, comenta que atualmente possui um parque diversificado com máquinas Windows e Linux no ambiente e necessitava implantar uma solução de fácil administração, que reduza a complexidade e também melhore a gestão de riscos de
segurança em nosso ambiente. Tínhamos em nosso ambiente, um antivírus Free de mercado, mas percebíamos que durante o dia-a-dia a
banda de internet era muito utilizada e pensamos até em trocar o link por um de maior banda. Não conseguíamos rodar um scan de rede
ao mesmo tempo em todas as máquinas e quando um vírus entrava na rede, não dava para saber máquina havia sido infectada. Estávamos
à procura de uma ferramenta reconhecida pelo mercado, que agregasse ao nosso ambiente, facilidade no gerenciamento, maior proteção
e padronização de máquinas windows e também que nos desse a possibilidade de auditorias de rede de forma geral.

Resultados após a implantação
Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova plataforma de antivírus corporativo e para isso, optamos pelos produtos da
Panda Security, sendo que a solução dimensionada para nosso ambiente foi o Panda Cloud Office Protection – PCOP. Agora temos
relatórios diários de todas as máquinas e também auditorias de rede, mostrando graficamente quais máquinas mais recebem infecção de
vírus ou spywares e conseguimos ainda otimizar o uso do link de internet, pois apenas uma máquina recebe o update via internet e quando
os demais funcionários chegam na empresa e ligam suas máquinas, o update é realizado via rede, momento que ocorre a economia de
banda de internet.
“Com a garantia de continuidade dos serviços oferecidos Panda na nuvem com alta disponibilidade e suporte 24x7 com as últimas versões
vacinas, temos a tranquilidade de um parque de máquinas seguros. Com isso, procuramos uma empresa de grande credibilidade e experiência no mercado para implantar a solução Panda e também gerenciar nosso ambiente”, conclui Wellington Rehder.

Soluções aplicadas ao ambiente
n Panda Cloud Office Protection - PCOP

