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O DESAFIO

Alinhar os sistemas ao longo 
337 quilômetros de construção 
do projeto com apenas uma 
solução, com apenas oito 
funcionários no departamento de 
TI para a supervisão das funções 
de manutenção.

A SOLUÇÃO

Com a aquisição dos terminais 
L300, a empresa atingiu zero falhas 
de hardware desde o início da 
implementação três anos atrás, 
manteve sua equipe de engenheiros 
e operários nos vários locais 
conectada ao escritório central, com 
apenas quatro visitas anuais para a 
manutenção de periféricos.

OS RESULTADOS

• Redução do tempo e a frequência 
de manutenção das máquinas em 
utilização nos projetos.

• Redução de até 75% no consumo 
de energia.

• Maior controle sobre a utilização das 
máquinas pelos funcionários.

• Menor manuseio de dispositivos 
terminais pelos usuários.

• Economia de 50% no orçamento.

• Redução de calor nos dispositivos 
(nossos projetos são realizados 
em lugares onde a temperatura 
ambiente pode atingir 42°C, ou 
105°F).

• Zero falhas de hardware: “Nenhum 
de nossos 30 dispositivos 
NComputing sofreu sequer uma 
única falha durante os três anos 
em que as máquinas estiveram 
em operação.”

CASO DE SUCESSO

SBI International Holdings
A Transversal del Norte é uma estrada com 
mais de 300 quilômetros de extensão, que está 
sendo reconstruída na Guatemala com o apoio 
da tecnologia NComputing. Após três anos de 
operações, nenhum problema de hardware foi 
detectado até agora.

A SBI International Holdings é uma empreiteira multinacional sediada em 
Israel. Sua sede na América Central é localizada na Cidade da Guatemala, e 
dessa cidade a empresa conduz operações em El Salvador, Honduras e Belize. 
Na atualidade, a SBI é responsável pela construção da maior estrada da 
Guatemala: a Transversal del Norte, que cruza o país de fora a fora através de 337 
quilômetros. A obra será concluída no fim de novembro de 2013.
Jose Luis Rubio Callejas, administrador geral de TI na SBI International Holdings, enfrentou grandes 
desafios na implementação do sistema de rede. Com oito horas de viagem até o local de construção, 
e oito funcionários responsáveis pela manutenção em um projeto de tal magnitude, iniciou-se a 
busca por um sistema apropriado de virtualização para a preparação do terreno e para projetos 
futuros. 

Graças à demonstração apresentada pela Smartech, a empresa tomou conhecimento das vantagens 
dos sistemas L300, da facilidade de operação e implementação, do baixo custo, e do baixíssimo 
consumo de energia. Decidiu-se então por um ensaio piloto na sede administrativa, inicialmente 
com duas unidades L300.

Os sistemas NComputing ampliam seu valor ao suplantar a estrutura típica, passando de um usuário 
por desktop virtual para até 100 usuários para cada máquina virtual. Isto representa um impacto 
positivo e direto sobre os custos de operação, reduzindo de forma imediata os custos de suporte, 
manutenção e reposição de equipamento desktop.
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ARQUITETURA DA 
IMPLANTAÇÃO

Rede:  
10/100, com topologia estrela de 
switch e servidor.

Sistemas operacionais:  
Windows 7 e Windows Server 
2008 R2.

Periféricos:  
Monitores CRT de 17” (1280 X 800) 
e Monitores de 18,5” (1280 X 720), 
teclados, impressoras, escâneres.

Software:  
Office 2007 e Office 2010, Scannito. 
Com Citrix, aplicativos cliente/
servidor (sistema criado em 
Visual Basic).

Servidor:  
PC Intel Core, I7, 8GB RAM, Disco 
Rígido 1 Tera. Parte com Citrix, 
conectado por link dedicado com 
servidor no escritório central. Server 
Windows 2008 em parte do projeto, 
e Windows Server 2008 R2 na 
outra parte.

Menos de dois meses após a demonstração, a SBI Holdings já havia adquirido 30 unidades adicionais 
para instalação em toda a extensão do projeto da Transversal del Norte.

O projeto se divide em quatro localidades, conectadas ao servidor central localizado no escritório, e 
com implementação em cada local. Todo o suporte é fornecido de forma centralizada, com um total 
de oito funcionários na divisão de informática.

Nos locais, a implementação é essencialmente realizada por operários, secretários e controladores 
distribuídos ao longo da extensão do projeto.

“Graças à NComputing, reduzimos a dependência de suporte físico e de software, e alcançamos 
um maior controle sobre o uso das máquinas. Outro benefício foi a diminuição do consumo de 
eletricidade nos locais, já que toda a energia provém de geradores”, observa Jose Luis.

Da mesma forma, as despesas com custos de deslocamento de pessoal e de equipamento 
diminuíram consideravelmente, “pois antes cada missão de manutenção exigia um dia ou dois de 
viagem até as estações, sendo que agora tudo é centralizado.”

Jose Luis conta que “os técnicos viajavam todos os meses para funções de manutenção preventiva 
e corretiva; agora as visitas são realizadas a cada três meses, apenas para que se assegure o bom 
funcionamento dos periféricos.”

“Para administradores como nós, certos problemas que costumávamos ter com software e hardware 
foram realmente solucionados; a vantagem é que, quando encontramos algum tipo de problema, a 
solução para uma máquina se aplica a todas as outras”, afirma Jose Luis.

Seguindo adiante, a empresa agora conta com um orçamento para a implementação de mais 
unidades fornecidas pela NComputing para novos projetos. “Estamos atualmente testando o novo 
terminal com Citrix, o N400, e realmente o teste vai indo muito bem”, conclui.


