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Na era da tecnologia da 
informação, o mercado 
exige um empresário 

dinamicamente atualizado, 
consciente dos avanços 
tecnológicos contínuos e 

sucessivos decorrentes do 
universo da Informática



Quando o PME tem que  decidir 
na Gestão da Tecnologia da 

Informação (TI).

E agora?



Decidindo...

• Qual a hardware é necessário?
• Qual software é necessário?
• Quais preocupações devo ter?
• Quais opções devo escolher?



Temos que utilizar as 
ferramentas que agilizem a 

nossa produção e a 
comunicação com clientes 

internos e externos



Software ?
• Software para atividade especifica ou 

ERP (Enterprise Resource Planning – 1990
Planejamento de Recursos da Empresa)? 

• Em rede ou não?
• Muti-usuário ou não?
• Integrado ou não?
• Com Internet ou não?
• Acesso remoto ou não?
• Atualização ou não?
• Mais barato ou mais caro?
• Que plataforma devo escolher?



Enterprise Resource Planning – 1990
Planejamento de Recursos da Empresa

Principais Características 
• Auxilia na tomada de decisão
• - Atende a todas as áreas da empresa
• - Possui base de dados única e centralizada
• - Possibilita maior controle sobre a empresa
• - Obter a informação em tempo real
• - Permite a integração de todas as áreas da empresa
• - Oferece suporte ao planejamento estratégico
• - Suporta a necessidade de informação das áreas da 

empresa
• - É uma ferramenta de mudança organizacional
• - Voltado a orientação de processos
• - Não pode ser um sistema genérico



Objetivo Melhorar todos os 
processo

• Rápido acesso às informações
• Confiabilidade nas informações
• Eliminação na redundância dos dados
• Diminuição de retrabalho
• Integração entre as áreas da empresa
• Agilidade no atendimento ao cliente
• Agilidade nos processos internos
• Auxiliar na normalização dos procedimentos



Plataforma do Servidor
• A decisão da melhor escolha para o 

sistema operacional que será usado em 
servidor deve estar alinhada à solução de 
software que você irá utilizar em sua 
empresa.

• Deve-se conversar com a empresa que lhe 
fornece os software para verificar as 
necessidades para cada ambiente.

• Não se iluda com a solução aparentemente 
mais econômica.



Banco de Dados
• Qual sua importância para meu negócio?
• Preciso realmente saber isto?
• Meu banco de dados permite acesso 

remoto?
• Meu banco de dados suporta a quantidade 

de informações que terei em minha 
empresa?

• Existe uma empresa que garante sua 
evolução?



Verdades
• A maioria das empresas primeiro se 

preocupa em encontrar uma solução para 
suas necessidades de negócio; a tecnologia 
que esta por trás da solução é secundária.

• O banco de dados usado na solução sem 
dúvida alguma é muito importante.

• Para pequenas e médias empresas que não 
possuem uma grande equipe de informática, 
a necessidade de soluções com baixa 
manutenção é crítica.

Lembrando todas as suas informações estarão sendo 
gerenciadas e arquivadas no banco de dados.



Estudo de Caso

• Clássico -Consultoria Auditoria e 
Tecnologia Contábil Ltda

• Fundação 01/1979 – 28 anos
• Clientes em carteira: 250
• Total de Colaboradores: 45
• Sócios: 2
• Localização: 
• Bairro de Perdizes – Região Oeste de SP
• Área útil: 1250 m2



Configuração do Escritório – Estações de Trabalho

- 40 Estações de Trabalho;

Configurações mais Baixas:

- Equipamentos com até 7 anos de uso;

- Pentium 100 com 16 e 32 MB de RAM;

- Algumas Pentium 4



Configuração do Escritório – Servidores Antigos

Antes da Decisão pela Migração – 2005

- Servidor Novell (NetWare 4);

- Servidor Linux com Serviço de Firewall;

Pós-Migração

- Servidor com Windows 2003 Server com Terminal 
Server;

- Servidor Linux com Serviço de Firewall,     
Compartilhamento de Internet e Servidor de E-Mail;



Desktop Desktop ouou
TerminalTerminalWindows Windows 

2000/2003 Server2000/2003 Server

Serviços e 
aplicações

instaladas no 
servidor...

111

…o cliente TS é 
instalado no desktop 

e uma conexão é 
definida …

222

… a aplicação
é disponibilizada

aqui !!

333

UsaUsa o o processadorprocessador, , 
memóriamemória e disco e disco 

do do servidorservidor !!!!

Terminal Services – Como ele Funciona ?



Os Benefícios do Terminal Service

• Disponibilizar rapidamente aplicações
Windows 16 e 32 bits em desktops 
obsoletos ou em situações críticas
(acesso remoto, por exemplo)

• Reduzir o Custo relacionado a hardware, 
instalações e gerenciamento

• Centralizar o gerenciamento de 
servidores e aplicações de clientes



Implementação – Exemplo (TS + Lunix)

TS + Linux

Clientes

BOOTBOOTBOOTBOOT

Linux
Windows 
2000/2003  

Server
(Term Server)



Implementação – Exemplo (TS Apenas)
TS Apenas

Windows 
2000/2003  

Server
(Term Server)

Clientes



Acesso Remoto – Terminal Server

Clássico Cliente

Conexão com Servidor Terminal 
Server é estabelecida sobre um 

Túnel VPN

Internet



Configuração do Escritório – Servidor Novo

Configuração do Novo Servidor

• Dell Optilex

- Xeon TM;

- 3 HD’s SCSI;

-2 GB de memória RAM;

- Controladora Array com RAID 5; 

- 3.0 GHZ;



Configuração do Escritório - Geral

Configuração das Estações

- Não possuem HD;

- Processamento no Servidor;

- Usuários não (podem) conseguem utilizar o Drive de 
Disquete local;

- Acesso aos Recursos do Servidor personalizado para
cada usuário pelo Administrador da Rede;



Instalado
Microsoft 

Office 2003
OK

Atualização de Sistemas COMCOM Terminal Server

Instalação de 
Aplicativos

Personalização
para Usuários



Virus 
DataBase 462 
de 14/06/2004

OK

Atualização de Sistemas COMCOM Terminal Server
O Administrador pode efetuar

tarefas administrativas

Via Terminal Services, Local 
ou Remotamente.

Atualização
Antivírus

CLAM WIN

OK
OK

OK OK OK
OK



Otimização Física das Estações de Trabalho

Backup
Centralizado

HD Servidor

Usuários não possuem HD local, portanto gravam os dados 
tanto Empresariais quanto Pessoais no Servidor centralizando a 

Gerência dos Dados bem como o Backup do mesmo.



Segurança

• Aderente à Politica de Segurança
• Controle de Acesso Configuráveis
• Portas USB Configuráveis
• Usuário NÃO instala programas

THIN CLIENT / SBC

Produtividade
• Não “pegam” vírus
• Não se precisa instalar ou reinstalar programas
• Fácil Instalação, basta conectá-lo à rede
• Tempo de Sessão Aberta Configurável

Redução de 
Custos

• Preço do Equipamento 40% (PC)
• Redução Manutenção Equipamento
• Economia Energia 20w (PC 200w)
• Maior tempo de vida útil de Equipamento



Critério na Seleção do que deve ou
não ser copiado. Para melhor

aproveitamento do espaço que seu
Storange de Backup lhe oferece.
Priorizar o Backup do Banco de 

Dados por exemplo.

Importância do Backup
Sistema - AIT

A Clássico também utiliza o Sistema de 
Backup Off-Site onde a base de dados 

estão fora da Empresa.
35 GB em modo Normal

70 GB em modo compactado

Possui 5 Fitas, sendo uma para cada dia da
Semana. Backup Completo de Todos os

Servidores. 

40 GB 40 GB emem modomodo NormalNormal
10 GB 10 GB emem modomodo compactadocompactado



Arquivar Dados em Datacenters Fora da 
Empresa

Outro serviço muito útil e seguro oferecido no mercado é o sistema SalvaDados, 
que permite o envio on-line de cópias de segurança para servidores remotos, 
através da integração do serviço com um sistema aplicativo instalado no 
computador

www.salvadados.com.br



DICAS

● Tenha cópias de todos os arquivos, pessoais e profissionais, importantes no 
notebook em outro computador. O segredo é mantê-los em múltiplos
lugares, seja em casa ou no escritório. Ter cópias de programas instalados 
somente no notebook também é uma boa medida;

● Evite carregar CD’s de instalação de programas junto com o notebook ou 
faça uma cópia de segurança do CD e guarde-o em outro local;

● Caso o volume de informações e arquivos seja grande, evite backup’s 
manuais. Empregue sistemas automáticos;

● Permita a geração de cópias de documentos diárias e estabeleça um ciclo 
que seja, no mínimo, semanal. Assim o trabalho realizado neste período é 
garantido;



Gerenciamento Eletronico de 
Documentos -GED 

Documentos 
disponibilizados
pelo Cliente

Digitalização
dos documentos

GED 

Processo
Contábil

Acesso do Cliente:
DVD com todos os documentos 
digitalizados e certificados legalmente



GED - Benefícios

Diminuição do espaço físico para 
arquivamento

Busca avançada por informações

Integração entre departamentos

Utilização simultânea dos documentos

Acesso a cópias legais via Internet



- Busca de Parceiros adequados e confiáveis;

- Estrutura física da Rede em ordem;
- Cabeamento;
- Switches ao invés de Hub’s;

- NUNCA Economizar em Servidor;

- INVESTIR em Servidor para:
- Redundância de Servidor;
- Redundância de Informações;
- Disponibilidade das Informações para Colaboradores e    
Clientes sempre “Non Stop”, 24 horas por dia 7 dias por
Semana;

- Garantir a Integridade das Informações do Escritório;

Dicas para uma Implantação de Sucesso

NUNCA

INVESTIR



Dicas para uma Implantação de Sucesso
Itens Importantes para integrar seu Servidor

- Fonte Redundante;

- HD’s “Hot-Swap”; (Interessantes apenas quando houver RAID)

Outras Dicas:

- Manutenções Preventivas;

-Checagem de Funcionamento do No-Break do Servidor;

-Checagem periódica do Sistema de Backup (Exemplo: 
Restauração de Cópia);



O Profissional do Século XXI











Nivaldo Cleto

Contador CRC-SP 1-181.708/O-7
Rua Caiowaa, 225 - Perdizes - CEP 05018-000 -
São Paulo-SP
Fone Comercial/Fax : 0xx11 3864-1100
e-mail : ncleto@nivaldocleto.cnt.br
Home Page : www.nivaldocleto.cnt.br


	Quando o PME tem que  decidir na Gestão da Tecnologia da Informação (TI).E agora?
	Decidindo...
	Software ?
	Enterprise Resource Planning – 1990Planejamento de Recursos da Empresa
	Objetivo Melhorar todos os processo
	Plataforma do Servidor
	Banco de Dados
	Verdades
	Gerenciamento Eletronico de Documentos -GED
	GED - Benefícios
	O Profissional do Século XXI

