São Paulo, 26 de novembro de 2.012

SOLONEWS
Apresentações de fim de ano

Resultado dos trabalhos são um sucesso e animam a equipe para 2013
Momento único:
equipe técnica
reunida

Da esquerda para a direita:
Jorge Augusto, Victor Costa,
Lenon Freires, Gustavo Taconi,
Wilson Teixeira, Douglas Torres e
Joseilson Santana

Neste final de semana ocorreu a tão esperada rodada de apresentações dos

Ambos os sócios da Solo estavam presentes: Marcelo Bacchi e o idealizador do

trabalhos de final de ano. Cada um dos técnicos escolheu um dos 7 temas

projeto: Roni Reicher. Marcelo destacou a importância das apresentações como

propostos pelo sócio e responsável pela área técnica da Solo Tecnologia, Roni

preparação para a empresa atender clientes maiores: ‘’Tenho certeza que

Reicher. Foram quase 7 semanas de muita dedicação e pesquisa de todos, e o

estaremos, em pouco tempo, prontos para atender clientes com maior número de

resultado não poderia ser diferente: trabalhos bem feitos e apresentações que

máquinas, quando o gerenciamento do parque é fundamental para o sucesso do

colocaram em discussão temas importantes - a maioria dos quais serão

nosso atendimento’’. Completando, Roni reiterou o que sempre acreditou ser

implantadosembrevenosclientesdaSolo.

fundamental em uma empresa de tecnologia:‘’Temos que estar sempre um passo

O evento também teve a participação de Wilson Teixeira, gerente técnico, que

a frente, buscando o pioneirismo em novas tecnologias, e sempre atrás daquilo

apresentou à sua equipe uma das tendências para o ano que vem: o

quenospermitafazermaiscommenos’’.

gerenciamento dos backups através do DPM - Data Protection Manager, da
Microsoft - uma das apostas para otimizar o tempo gasto com cópias de segurança
dosdadosdosclientes.
Mesmo em um ambiente descontraído, toda a equipe levou as apresentações a
sério e buscou aprofundar-se não só em seus trabalhos como nos demais,
apontandoumsignificativoamadurecimentoprofissional.

Marcelo e Roni: descontração e
seriedade podem conviver em
harmonia.
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WSUS - Windows Server
Update Services

Auditoria do Windows

Victor Costa: Em um parque com mais de 50 máquinas, é possível economizar
banda de internet ao trafegar os updates da Microsoft através da LAN e não da
internet. O servidor baixa as atualizações uma única vez.

Com a ajuda de Roni Reicher, Gustavo desvendou os mistérios de um dos
serviços mais solicitados pelos clientes: descobrir qual usuário apagou ou
moveu um arquivo da rede.

Windows Server Backup

Santana mergulhou de cabeça no software de backup da Microsoft.

A implantação em um dos clientes
ajudou o técnico Gustavo Taconi

Shadow
Copy
Douglas Torres pôde entender o
quanto é difícil desmascarar o
comando ‘’Shadow Copy’’ e por
quê ele tira o sono de diversos
administradores de rede.

Network Policy Server

Jorge Augusto: um dos temas mais complexos, descobrimos ser possível
autenticar em uma rede WiFi com maior segurança através do Active Directory.

Distributed File System
Lenon Freires mostrou as diversas aplicações do DFS: um recurso nativo do
Windows Server que pode tornar o armazenamento de arquivos mais seguro.

