Caso de Sucesso

A Compugraf foi a integradora responsável pela
implementação do projeto de regulação do tráfego de dados
entre as redes distintas da Edenred
São Paulo, janeiro de 2011 - Garantir a disponibilidade dos aplicativos críticos de
negócios e prevenir a segurança da informação entre as redes. Essas são as duas
prioridades da Edenred que, com a marca Ticket, é pioneira no mercado de
refeição e alimentação-convênio e gestão de despesas veiculares. Por esse perfil,
a Edenred se preocupa em manter um alto padrão de segurança em todas as suas
filiais. O Brasil, maior mercado mundial da companhia, tem a maior necessidade
de manter sua estrutura atualizada, com ferramentas de gerenciamento
adequadas.
A ideia de definir uma única política de segurança corporativa partiu de Marcos
Argachoy, gerente de segurança da informação para a América Latina da Edenred.
O executivo sentiu a necessidade de definir uma política que integrasse todos os
aspectos da segurança da rede, incluindo controle de acesso, autenticação, rede
virtual privada (VPN), checagem de vírus, filtragem de URLs e conteúdo, detecção
de intrusos e outros processos. “Precisamos de equipamentos que possam
atender a nossa política corporativa de segurança e que nos permitam, por meio
de uma única ferramenta, administrar todas as fronteiras de nossa rede aqui no
Brasil e no restante da América Latina”, explica. A solução adquirida para resolver
o problema foi o Firewall CheckPoint. “Eu já conhecia a marca e procuramos a
Compugraf, que é a maior representante da CheckPoint no Brasil, para nos dar
uma consultoria especializada no projeto de segurança”, ressalta Argachoy.
A Compugraf é uma empresa brasileira que atua no mercado de tecnologia há 29
anos oferecendo infraestrutura para a comunicação empresarial como telefonia e
rede corporativa, soluções de segurança e plataformas para Contact Center.
“Toda a expertise da Compugraf e confiança na seriedade do trabalho da equipe
foram fatores determinantes para assinarmos o contrato”, conta o executivo.
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O responsável pelo projeto de implementação foi Antônio Carlos Vieira, gerente
de negócios da Compugraf. A contratação da solução CheckPoint contemplou a
proteção do perímetro da rede da Edenred. Antes da escolha da solução os
equipamentos de segurança da Edenred estavam obsoletos, eram mais
susceptíveis a ataques e a falhas na estrutura de segurança, o que implicava em
excesso de carga de trabalho para a equipe de segurança da Informação e em
alguns casos interrupções emergenciais no sistema da empresa. “A solução da
CheckPoint é capaz de fazer toda a distribuição das funcionalidades de uma
política de segurança personalizada, através de múltiplas plataformas, sem
restringir a conectividade. É um grande desafio para nós integrar a solução a
infraestrutura tecnológica da empresa e atender os requisitos de todo o processo
atual de segurança da informação, numa única console. É por isso que nossa
equipe é altamente qualificada com certificações e treinamentos para entender as
reais necessidades do cliente”, explica o gerente da Compugraf.

Para o gerente de segurança da Edenred, a grande vantagem da solução da Check
Point é que ela simplifica a administração da rede corporativa com um único
console de gestão para todos os sites. “Com o novo projeto de segurança, tivemos
uma redução de 100% nas interrupções e quedas na rede. É fundamental para
nossa operação que a rede corporativa esteja segura e em conformidade”,
comenta Argachoy.
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Sobre a Edenred
Líder mundial em cartões e vouchers de serviços pré-pagos no Brasil, a Edenred
integra as marcas Ticket e Accentiv´Mimética, oferecendo soluções que
proporcionam maior bem-estar às pessoas e apoio ao melhor desempenho das
empresas.
A empresa, presente em 40 países com seis mil colaboradores, cerca de 500 mil
empresas-clientes, 33 milhões de usuários e 1,2 milhão de estabelecimentos
credenciados, desenvolve duas famílias de produtos:
 Benefícios para os trabalhadores e cidadãos na área de alimentação (Ticket
Restaurante, Ticket Alimentação), Transporte (Ticket Transporte) e de qualidade
de vida (Ticket CESU, Childcare Vouchers, entre outros)
 Soluções para a produtividade da empresa: gestão de despesas profissionais
(Ticket Car), programas de incentivo e recompensa (Top Premium, Presente
Perfeito) e novos produtos eletrônicos pré-pagos.
Em 2009, o volume de cartões e vouchers emitidos pela Edenred totalizou 12,4
bilhões de euros, sendo mais de 50% em países emergentes.
Sobre a Compugraf
No mercado de soluções tecnológicas desde 1982, a Compugraf, empresa
100% brasileira, com sede em São Paulo e filial no Rio de Janeiro, possui 600
clientes ativos em nível nacional além de parcerias com empresas líderes
mundiais como: Check Point, F5, VMware, McAffe, Tadiran entre outros. Atua nas
áreas fundamentais para a comunicação empresarial oferecendo:
 Telefonia Corporativa tradicional e IP;
 Serviço de Rede Corporativa para suporte à intranets, extranets e diversas
aplicações como: voz, imagem, dados e Internet;
 Soluções de Segurança para acesso remoto e E-business;
 Plataformas e Serviços de Contact Center;
 Fábrica de Software com equipe certificada e altamente experiente no
desenvolvimento de softwares específicos para diferentes níveis de aplicação;
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 Centro de Treinamento certificado CheckPoint, com instrutores altamente
qualificados para auxiliar na aprendizagem de todos os recursos oferecidos pelas
soluções.
Sobre a Check Point
A Check Point Software Technologies Ltd., líder mundial em segurança na
Internet, oferece aos clientes proteção incondicional contra todos os tipos de
ameaças, reduz a complexidade da segurança e reduz o custo total de
propriedade. A Check Point desenvolve inovações com base na Arquitetura de
Software Blade, proporcionando aos clientes soluções flexíveis e simples que
podem ser totalmente customizadas para atender a exata necessidade de
segurança de qualquer organização. A Check Point é a única fornecedora a ir além
de tecnologia e defini a segurança como um processo de negócio.
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