




= Gestão

"Qualquer movimentação ou formatação da
máquina prejudicava nosso controle e não con-
seguíamos detectar quais aplicativos cada profis-
sional utilizava", conta Marcos Espedito Carvalho,
coordenador técnico da equipe de Desktop Ma-
nagement do HSBC Brasil. Além disso, não «era
possível saber se a quantidade de licenças estava
adequada ao número de usuários, já que não ha-
via acompanhamento das aplicações instaladas.

No caso do hardware, o inventário estava
atrelado ao sistema de controle patrimonial. Mu-
danças na configuração, como troca de memória
ou de processador, não podiam ser rastreadas.
permanecendo apenas o dado original da com-
pra. "Cada vez que adquiríamos um componen-
te;"es,te era vinculado à estação de trabalho, mas
não acompanhávamos os dados de sua instala-
ção e funcionamento", explica.

As instalações também eram manuais e o banco
não conseguia bloquear a implementação de no-
vos solftwares por parte dos usuários. "Eles tinham
total controle sobre a máquina e podiam inserir
aplicativos sem a autorização do banco." '

O panorama começou a mudar em 2006, quando,
por orientação da matriz, a instituição iniciou um
projeto de padronização de software e a imple-
mentação de uma solução para a gestão do par-
que tecnológico. A fábrica de software do HSBC,
localizada na índia, desenvolveu uma aplicação-
padrão do Microsoft Windows, que passou a ser
utilizada em todas as unidades do grupo. "Trata-
se de uma versão do Microsoft Windows XP cha-
mada de Common Windows Desktop
(ÇWD), modelada para atender às ne-
cessidades do banco", relata.

A migração para o CWD foi gradual,
consumindo cerca de um ano. Em pa-
ralelo à instalação do novo Windows, o
banco adotou a plataforma para a gestão
das máquinas, o Microsoft System Mana-
gement Server 2003 (SMS). Atualmente,
as 14 mil máquinas da área administra-
tiva já operam com o novo sistema. "O
objetivo é migrar os 15 mil PCs das agên-
cias até o final de junho deste ano."

A iniciativa contou com a partici-
pação da Infoserver. parceira Micro-

soft que atuou junto ao HSBC em implementa-
ção, suporte e treinamento. "Um dos desafios
do projeto foi a corrida contra o tempo, pois,
.em paralelo à migração das máquinas, tínha-
mos de distribuir as aplicações nessas estações
de forma automatizada", destaca Sandra Garut-
ti, gerente comercial da Inforserver.

A falta de precisão do inventário também
gerou algumas dificuldades para os técnicos,
que só tinham uma visão clara da quantidade
e da configuração dos desktops quando chega-
vam ao local para realizar a migração. "O banco
é dinâmico e há muitas mudanças nas áreas. Al-
gumas vezes, no momento da instalação, o pro-
fissional percebia que os dados do relatório não
correspondiam à realidade", lembra Carvalho.

O projeto também envolveu outros países
da América do Sul, o que implicou a manu-
tenção de outros 6 mil desktops. "No caso
de Chile, Uruguai e Peru, temos um servidor
no Brasil, responsável pela distribuição de
software e inventário. Já a Argentina possui
uma máquina interligada à estrutura brasilei-
ra", detalha o executivo.

De acordo com o coordenador, a adoção do SMS
garantiu ao HSBC total controle sobre o parque
de hardware e software. "O sistema nos avisa se
houve mudanças na configuração da máquina e
quando elas foram realizadas", afirma.

O inventário de software passou a ser deta-
lhado, fornecendo dados sobre os aplicativos,
as versões utilizadas e a freqüência de uso de



cada usuário. Além disso, a nova plataforma
impossibilita a instalação de soluções não au-
torizadas, já que o HSBC pode detectar rapida-
mente e providenciar a desinstalação.

Todas as informações sobre o ambiente ficam
armazenadas no banco de dados Microsoft SQL
Server 2000. "Estamos migrando para a versão
2005 do SQL Server. A previsão é concluir a atu-
alização até o final do primeiro semestre", conta
Carvalho. De acordo com ele. o inventário de
hardware e software é atualizado semanalmen-
te e, com base nesses dados, o HSBC pode ge-
rar relatórios em tempo real.

Os ganhos de gestão foram enormes. A ins-
talação de aplicativos, que chegava a deman-
dar semanas, é concluída em 1 hora. "Reduzi-
mos em 98% o tempo de instalação em grande
volume e em 80% os chamados individuais",
orgulha-se. Tudo isso levou à diminuição de
16% no número de solicitações ao help desk.

Além de viabilizar a distribuição automáti-
ca de softwares, o SMS permite acompanhar o
avanço da instalação e indica a necessidade de
intervenção manual. "O banco conseguiu otimi-
zar o tempo de atendimento e reduziu desloca-
mentos para suporte ou instalação de software",
ressalta Sandra, da Infoserver. "Isso possibilita à

equipe dedicar-se a outros projetos
em vez de concentrar energias no su-
porte", complementa Carvalho.

Ferramentas auxiliares também pos-
sibilitam à instituição ligar uma estação
de madrugada, atualizar os sistemas e
desligar em seguida. Além disso, de
hora em hora, todos os desktops veri-
ficam no servidor se há alguma nova
aplicação a ser executada,

Esse controle remoto reforça os
programas de economia de energia e
aumenta a segurança. Foram estabele-
cidos três horários em que as máquinas
são desligadas: 18h30, 21h30 e 00h30.
O cronograma é baseado no perfil do
profissional e o sistema emite um aler-
ta. "Se o funcionário estiver utilizando a
estação, pode evitar que a mesma seja
desligada", explica o coordenador.

De acordo com ele, o projeto forta-
, leceu a segurança da instituição, já que

ha maior controle sobre o acesso de cada usuário.
Para coroar a iniciativa, a instituição prevê a otimi-
zação do orçamento de TI graças à redução dos
gastos com licenciamento. "É possível controlar o
nível de utilização do software, evitando que uma
aplicação permaneça instalada sem uso constante",
esclarece. O acesso rápido a um inventário confi-
ável facilita ainda o processo de aquisição, pois o
banco pode mensurar com precisão o número de
licenças necessárias.

VISÃO MUNDIAL
Usado em todo o grupo, o SMS permite à ma-
triz do HSBC gerir os ativos em todo o mundo.
"Temos facilidade de planejamento de com-
pras e de trocas, além de movimentação. Se
pcecisamos deslocar profissionais para outras
áreas, sabemos quais recursos de TI estão dis-
poníveis", afirma.

Até o final do segundo semestre deste ano,
a previsão da instituição é estender o uso do
Microsoft System Management Server 2003 para
a gestão dos mais de 600 servidores que fa-
zem parte do parque tecnológico do banco
no Brasil. O HSBC ainda planeja migrar as esta-
ções de trabalho do SMS 2003 para o Microsoft
System Center Configuration Manager =
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