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• Minsait e experiências com os setores!

• O que precisa ser feito?

Palestrante: Samuel Barbosa
Head de Infraestrutura e DevOps da Minsait no Brasil.
E-mail: sbarbosa@indracompany.com
Tema: Experiencia com os diferentes setores de negocio.
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Indra e experiências com os setores!

Financeiro Energia

Telecomunicações

Industria e Consumo



Indra e experiências com os setores!

Políticas de trabalho remoto... 
comunicação constante

O coorporativo da empresa não 
autoriza este acesso....

Oportunidade para rever políticas e 
alternativas para atender 
necessidades do negocio

Requer investimento

Ninguém faz sucesso sozinho, há 
empresas e parceiros dispostos a 
apoiar

Cultura

Tecnologia

Parcerias

Dinamismo



Indra e experiências com os setores!

Segurança da Informação

Níveis Segurança da Informação

Dados sensíveis, fuga de dados

Impacto LGPD



O que precisa ser feito?

• Identificar as necessidades do seu negocio

• Identificar as características do seu negocio

• Elaborar um modelo para sua realidade



Ferramentas, produtividade e 
engajamento

Palestrante: Felipe Mesquita
Head do centro de desenvolvimento de Joao Pessoa da Minsait
no Brasil.
E-mail: fmesquita@indracompany.com
Tema: Ferramentas, produtividade e engajamento.
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Ferramentas de Colaboração e Produtividade
Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil - A tecnologia à favor do seu negócio

PARCEIROS FERRAMENTAS PRÓPRIAS SISTEMAS INTERNOS
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Processos e KPIs
Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil - A tecnologia à favor do seu negócio

Agile DevOps CMMI/TMMI
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Ações de Engajamento - Treinamentos Virtuais
Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil - A tecnologia à favor do seu negócio
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Ações de Engajamento – Contribuição Social no Combate ao Covid-19
Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil - A tecnologia à favor do seu negócio
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7 Áreas de Enfoque - Estratégia de Monitoramento Remoto

Palestrante: Jacobo De Cal y Alonso
Director América Latina da eG Innovations.
E-mail: Jacobo.decal@eginnovations.com
Tema: Monitoramento Remoto

mailto:Jacobo.decal@eginnovations.com


© eG Innovations, Inc.  |  www.eginnovations.com

7 Áreas de Enfoque - Estratégia de Monitoramento Remoto

• 1. Monitorando os Níveis de uso das Licenças: quase nenhuma empresa 
estava preparada para lidar com 100% dos funcionários trabalhando 
desde casa.

• 2. Monitorando as Atividades/Experiencia dos Usuários para fins de 
Compliance: Em alguns sectores, pode ser solicitado que você tenha 
relatórios das atividades e produtividade dos funcionários. 

• 3. Monitoramento RUM: o monitoramento em tempo real dos usuários 
para aplicativos Web geralmente são baseados na injeção de Javascript, 
enquanto o monitoramento em tempo real para outros serviços de TI 
depende das APIs dos aplicativos.

• 4. Monitoramento Sintético: simulações de transações e verificações 
proativas. Essas verificações devem ser configuradas para alertá-lo se os 
principais dispositivos e aplicações estiverem inoperantes a qualquer 
momento, para poder resolver a situação imediatamente e manter o 
nível de serviço.
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• 5. Monitorando Serviços Externos nos quais você confia: Atualmente, 
muitos serviços de TI estão suportados por provedores de serviços 
externos; por exemplo usando o Microsoft 365 como ferramenta de 
comunicação e colaboração ou ISPs. 

• 6. Diagnóstico e Automação para responder a problemas: lembre-se 
que, se ocorrer um problema em sua infraestrutura ou aplicativos 
principais que sirvam de suporte aos seus funcionários remotos, algum 
deles (ou todos) poderão ser afetados.

• 7. Monitorando o uso de Recursos: o monitoramento dos níveis de uso 
de recursos geralmente fornece indicadores de problemas. CPU, ancho 
de banda, memoria, disco, etc. Monitore o NetFlow para ver quem são 
seus principais consumidores.

7 Áreas de Enfoque - Estratégia de Monitoramento Remoto



Obrigado
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