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Politécnica da USP adota anti-vírus
Kaspersky para garantir segurança
Com apoio da Strattus, a Escola de Politécnica da USP vem
adotando o Kaspersky e só tem elogios para a solução, em termos
de eficácia da proteção, do desempenho e da facilicade de uso
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
é uma das mais conhecidas e respeitadas escolas de
engenharia do País. Instalada na Cidade Universitária
da USP, em São Paulo, recebe todo os anos centenas de
novos alunos que estudam diversas especialidades, como
engenharia civil, mecânica, elétrica, química e naval,
entre outras. Como se pode imaginar, a administração
de uma escola desse porte enfrenta os mesmos desafios
que as empresas, inclusive para proteger suas redes e
equipamentos dos constantes e incessantes ataques de
diversos tipos de malwares.
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Até dois anos atrás, a administração da Poli vinha
enfrentando problemas constantes com seu software de
segurança. Segundo Antonio Saverio Mungioli,
diretor técnico do serviço de informática da Poli, por
volta de 2005 a Escola comprou licenças de um
determinado software de segurança, para proteger seus
servidores e desktops.

Antonio Saverio Mungioli, Diretor Técnico do
Serviço de Informática da Poli

Entretanto, essa solução não desempenhou bem em vários sentidos: não funcionava
adequadamente em rede, não tinha suporte técnico e, pior de tudo, a proteção falhava.
“Esse anti-vírus deveria atualizar um servidor, que atualizaria as estações de trabalho, mas
isso não funcionava, virou uma confusão e começou a gerar muitas horas de
atendimento”, diz Mungioli, “e software que gera trabalho demais não é certamente uma
coisa boa”. Depois de um ano e meio tentando contornar os problemas do anti-vírus
antigo, e ainda constatar que ele não oferecia uma proteção eficiente, a Politécnica
decidiu buscar um novo anti-vírus.

Uma nova solução
Assim, em meados de 2007, os especialistas em segurança digital da Politécnica
iniciaram uma pesquisa sobre a eficiência dos softwares de segurança disponíveis no
mercado, levando em conta os problemas que estavam sendo enfrentados com a solução
instalada na época. Depois de um levantamento nos principais sites e fóruns de avaliação
de segurança, os resultados indicaram que a solução da Kaspersky vinha sendo avaliada
internacionalmente como a melhor e mais eficiente.
“Instalamos o Kaspersky em 2007 e desde então o que temos vivido aqui é um mar
de rosas”, diz Mungioli, “realmente, até agora só podemos elogiar o produto”. Segundo
ele, o anti-vírus tem várias qualidades importantes, a começar da proteção, que funciona
bem, se mantém atualizada e à frente dos ataques mais comuns. Além disso, o
Kaspersky não sacrifica o desempenho das máquinas, e é muito eficiente sem causar uma
perda de desempenho significativa. Mungioli também elogia a interface do produto, que
traz informações importantes e úteis. “Desde então, sempre que me perguntam, eu indico
o Kaspersky”, acrescenta, “Sou fã de produtos que não me dão trabalho”.
A Poli utiliza o Kaspersky Business Space Security, que protege estações de trabalho
e servidores de arquivos de forma centralizada contra todos os tipos de vírus, cavalos de
Tróia, spyware, rootkits e outras ameaças atuais da Internet. O produto oferece proteção
“proativa” até mesmo contra os programas mal-intencionados mais recentes, verifica
tráfego da Web e de e-mails em trânsito, tem firewall pessoal com IDS e IPS e oferece
segurança ao trabalhar em qualquer tipo de rede, incluindo WiFi, entre outros recursos.
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Atendimento Strattus
Com vasta experiência no mercado de TI, e consultores de tecnologia treinados e
certificados, a Strattus fornece serviços de alta qualidade, assumindo desde a consultoria
do projeto até a implementação das soluções, capacitação da equipe do cliente e suporte
técnico. Possui parcerias estratégicas com os principais fabricantes de tecnologia do mercado, para agregar as mais inovadoras soluções em software e hardware. A Strattus preza
a qualidade no atendimento e a excelência na prestação de serviços, por isso investe na
qualificação e capacitação de seus profissionais, que formam um time orientado a superar
as expectativas dos clientes.
Mungioli destaca a agilidade da Strattus no atendimento à Poli: “A Strattus é sempre bastante rápida para nos atender, de modo que sempre recorremos a eles”. Devido
ao bom desempenho demonstrado nos computadores da administração da Poli , agora
Mungioli estuda a compra de licenças para a Escola toda. “Nossa experiência com ele está
sendo muito boa, o produto é excelente”. “Toda vez que ouvimos falar de uma nova onda
de vírus, vamos ver e o Kaspersky já baixou uma nova versão que traz proteção contra a
nova ameaça”.
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