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O DESAFIO

Otimizar os gastos com 
computadores através de uma 
solução “verde”, mais durável do que 
os computadores normais e  capaz 
de suportar as altas temperaturas e 
as condições ambientais do deserto 
mexicano. 

A SOLUÇÃO

Graças à potencialidade e à 
conectividade de 100 dispositivos 
para 1 único host proporcionada 
pelo L300, a Universidade de La Salle 
Noroeste (ULSA) e o seu Instituto 
conseguiram expandir e atualizar 
seus laboratórios de informática 
para 93 estações de trabalho a 
partir de 1 dispositivo, beneficiando 
2.300 alunos e conseguindo 92% de 
economia de energia.

OS RESULTADOS

• 92% de economia de energia no 
consumo de PCs.

• 70% de economia em esfriamento 
em comparação aos PCs.

• 67% de economia na carga de 
amperagem em relação ao consumo 
de PCs.

• 67% de economia no total de energia 
em relação ao consumo de PCs.

• 15% de redução nos gastos com 
manutenção de computadores.

CASO DE SUCESSO

A Universidade La Salle 
Otimiza o orçamento e consegue alta eficiência e 
tempo de inatividade zero nos seus computadores.

Para o Sr. Rubén Omar Vega, gerente de recursos técnicos da Universidade de La 
Salle e do Instituto La Salle, foi um desafio encontrar um sistema de virtualização 
de desktops capaz de se adaptar às difíceis condições ambientais do noroeste 
do México, onde a temperatura média é de 40º C (com contas anuais de 
energia de até 12.000 dólares de refrigeração e ar condicionado, para proteger 
os equipamentos de informática), e que ao mesmo tempo fosse uma solução 
“verde” que proporcionasse maior durabilidade a baixo custo.
Interessados em saber mais sobre a tecnologia e no que poderiam fazer com ela, eles solicitaram 
uma demonstração, que foi realizada pela KeOndas, através de um projeto piloto com 40 unidades 
gerenciadas com o XenServer, dando início a um projeto escalonado que ainda está em andamento 
e que transformou a Universidade de La Salle e o Instituto de Ciudad Obregón, Sonora, nos pioneiros 
regionais neste tipo de implementação.

O L300 é um cliente de administração zero. Uma vez implementado, não é necessário gerenciar 
aplicativos, softwares ou drivers no dispositivo. O próprio vSpace Server faz as atualizações de 
firmware sem a necessidade de intervenção do usuário. Graças a esta característica, uma das 
principais vantagens para a Universidade de La Salle é a de ter zero falha nos seus equipamentos. 
“Até agora, não tivemos travamentos de computadores, nem a necessidade de reconfigurá-los por 
causa de software ou de hardware, o que aliviou a nossa carga de trabalho. Na verdade, a nossa 
equipe de TI tem, inclusive, mais tempo para outras atividades. Estamos muito satisfeitos. Ao invés 
de gastar nosso tempo apagando incêndios, podemos fazer coisas novas”, acrescentou o Sr. Vega.

Outro dos problemas iniciais resolvido graças ao L300 foi a padronização das sessões de uso. Em 
certos casos, os usuários tinham experiências muito diferentes devido à má utilização das estações 
de trabalho, mas agora a experiência é uniforme em todas as estações, o que é muito importante do 
ponto de vista educacional.
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ARQUITETURA DA 
IMPLEMENTAÇÃO

Sistema Operacional:  
Microsoft Multipoint 2011, Microsoft 
Windows Server 2008R2.

Servidores:  
Servidor Virtual Avançado XenServer 
6.1.

Periféricos:  
Monitores de LCD e LED, mouses 
ópticos USB, teclados USB, 
impressoras laser e a jato de tinta, 
pendrives, HDs externos.

Software:  
Pacote completo de Office 2013, 
Adobe CS5.5, Adobe CS6, MATLAB, e 
Visual Studio 2011.

Ambiente de rede:  
10/100/1000

Especificações do computador 
host:  
6 máquinas virtuais, com 4 núcleos,  
10 GB de RAM e 80 GB de espaço no 
disco rígido virtual.

Taxa de utilização em cada host:  
Instituto La Salle, 93:1. Universidade 
de La Salle NE, 87:1

Tamanho e resolução do 
monitor:  
18.5”com resolução de 1280 x 768.

Combinação de aplicativos:  
aplicativos locais e via web.

Com o L300, pode ser implementada uma solução completa por menos da metade do custo dos 
computadores. Comparado a um computador tradicional, o custo de um dispositivo L300 é muito 
menor. “Com o mesmo investimento para um único laboratório tradicional, podemos agora montar 
três”, acrescentou Omar. “Um laboratório tradicional geralmente dura no máximo cinco anos, já 
que depois de três ou quatro anos, surgem problemas de rendimento e de certas peças. O que nos 
atraiu foi o fato de que, com o L300, poderíamos estender o ciclo de vida do laboratório graças ao 
aumento da capacidade tecnológica e ao uso de mais um processador. Caso as necessidades de 
software viessem a mudar no futuro, poderíamos investir mais no servidor e estender o ciclo de vida 
de um laboratório sem ter que mudar peça alguma”, concluiu o Sr. Vega.

Graças a estes baixos custos, o Instituto e a Universidade beneficiam 2.300 alunos, que utilizam as 
diversas salas de informática e laboratórios na sua capacidade total, durante mais de 60 horas por 
semana, para realizar suas atividades acadêmicas.

Os professores e os alunos são os principais beneficiados com os novos laboratórios. A instalação do 
Microsoft Multipoint Server permite que os professores possam ver os desktops dos alunos, além de 
compartilhar e receber arquivos deles sem a necessidade de carregar e baixá-los da Internet. Soma-
se a isso a ausência total de barulho, visto que não existem coolers, fazendo com que a dinâmica 
da aula melhore e as salas sejam as preferidas dos professores. Por sua vez, os alunos “ficam 
muito contentes e sentem que estão sendo acompanhados pelo professor durante a aula, o que é 
muito importante para a Universidade de La Salle, uma vez que faz parte do modelo e da filosofia 
educacional da nossa instituição”, disse Rubén Vega.

Além do suporte multimídia proporcionado pelos dispositivos L300, a implementação permitiu a 
máxima utilização do servidor com softwares modernos e muito exigentes, tais como o Visual Studio 
e o Adobe CS6.

“A meta para agosto deste ano (2013) é poder utilizar o L300 nos departamentos de engenharia 
e software 3D. Os testes que estamos realizando incluem a incorporação de placas aceleradoras 
de vídeo nos servidores. Em suma, eu gostaria de expressar que estamos muito satisfeitos com o 
apoio e a assistência da KeOndas na implementação dos dispositivos da NComputing”, concluiu o Sr. 
Rubén Vega.


