SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO
E DESATIVAÇÃO DE
APLICATIVOS
Desative seus aplicativos legados e
arquive os dados em um ambiente
centralizado e pesquisável
PRINCÍPIOS BÁSICOS
•

Desativar aplicativos não
utilizados

•

Preservar os dados em um
repositório somente leitura

•

Reduzir os custos de suporte,
manutenção e licenças

•

Reduzir os custos do eDiscovery

•

Cumprimento dos requisitos de
conformidade

DESAFIO DA EMPRESA
Devido ao maior rigor das normas de conformidade e requisitos de geração de
relatórios de negócios, as empresas devem agora reter os dados por longos períodos.
Como resultado, elas continuam a dar suporte a aplicativos legados cuja única
finalidade é fornecer acesso aos dados que residem nesses sistemas. Com frequência,
o aplicativo não é mais necessário ou usado pela empresa nas operações diárias.
Manter esses aplicativos obsoletos pode ser caro. Os sistemas necessários para
executar esses aplicativos exigem equipe para suporte, usam servidores com custos
de datacenter associados e incorrem em custos de licenciamento e manutenção de
software. Se a manutenção for interrompida ou o aplicativo não for mantido atualizado,
os dados armazenados nos sistemas poderão se tornar menos seguros. O
conhecimento dos aplicativos também deve ser mantido na empresa para acessar os
dados.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O Serviço de arquivamento e desativação de aplicativos permite que os aplicativos
preexistentes sejam desativados, sem deixar de oferecer à empresa o acesso aos
dados do sistema para fins de geração de relatórios e conformidade. Usamos uma
plataforma de arquivamento de dados e um framework de extração, transformação e
carregamento (ETL) em conjunto com uma metodologia de desativação que garante
que seus objetivos de negócios sejam alcançados. O processo é composto por quatro
elementos principais:
1. Coletar informações sobre o portfólio de aplicativo e identificar os aplicativos que
são adequados para a desativação.
2. Analisar os requisitos de conformidade e geração de relatórios dos dados dos
aplicativos que serão desativados. Com base nesses resultados, determinar a
melhor maneira de arquivar os dados para garantir que os usuários possam
recuperar as informações de que precisam.
3. Usando a ferramenta de ETL de client preferencial, a Dell EMC extrairá os dados
do banco de dados do aplicativo, os transformará em XML (um formato
independente dos aplicativos e à prova de obsolescência) e os carregará em um
repositório de dados xDB.
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4. Ative o acesso aos dados arquivados usando um ambiente de desenvolvimento
intuitivo, gráfico e de arrastar-e-soltar para dar suporte aos requisitos de pesquisa
identificados na fase de definição de requisitos.
A abordagem de fábrica de desativação de aplicativos da Dell EMC usa equipes locais
e remotas para ajudá-lo a obter velocidade e dimensionamento com seus projetos de
desativação de aplicativos. Essa estratégia reproduzível para priorização e
planejamento da desativação resulta em riscos controlados, custos menores por
aplicativo e um retorno sobre o investimento acelerado.

RESUMO DOS BENEFÍCIOS
Quando as empresas precisam reter dados por longos períodos para atender às
necessidades de geração de relatórios e conformidade, a desativação de aplicativos
pode preservar dados e disponibilizá-los em um repositório somente leitura que estará
acessível por muito tempo. Todos os dados permanecem armazenados de modo
seguro e protegido até que seu descarte seja exigido pelas regras corporativas ou
normas do setor. A abordagem da Dell EMC para desativação de aplicativos fornece:
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•

Pesquisa rápida e fácil— Uma interface baseada na web para pesquisar dados
em todos os aplicativos desativados

•

Facilidade de adoção— Interfaces do usuário personalizadas para emular os
principais recursos de pesquisa e relatórios dos aplicativos desativados, a fim de
facilitar a adoção pelos usuários de negócios

•

Cadeia de custódia— Garantia de que dados não sejam violados e que haja uma
cadeia de custódia de extração de dados íntegra para uso futuro

•

Suporte de conteúdo e dados— Uma solução completa para as organizações
que precisam gerenciar dados estruturados e não estruturados

•

Formatos com base em padrões— Um formato padrão do setor e à prova de
obsolescência para os dados extraídos

•

Governança— Suporte para políticas de ILM, como retenção com base na data,
retenção legal, auditoria de acesso e controle de acesso baseado em funções

•

Redução de custos— As economias da solução de arquivamento obtidas com a
desativação de aplicativos legados, em praticamente todos os casos, mais do que
pagarão pela solução de arquivamento implementada

Com o serviço de desativação de aplicativos, a Dell EMC ajudará a identificar os
aplicativos que estão sendo acessados com menos frequência ao longo do tempo e
desativá-los, criando um banco de dados ágil para os aplicativos altamente acessados.
Isso reduzirá significativamente o custo da retenção dos dados e permitirá atender a
qualquer conformidade regulamentar, se necessário.

Para saber mais, entre em contato
FALE
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com seu representante local ou
revendedor
autorizado.
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Copyright © 2016 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas
comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários.
Publicado nos EUA em 11/16
10/16 Visão geral do serviço H7201.4
H11029.3
A Dell EMC assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações estão
sujeitas a alterações sem prévio aviso.

