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Fornece acesso prático e rápido a recursos educacionais
para alunos e professores
Na era digital, alunos, professores e instituições esperam acesso
prático e conﬁável a recursos educacionais. Para garantir que os
clientes acessem os recursos necessários, a Follett Higher Education
acelerou o desempenho de aplicações, aprimorando seus serviços
com a implantação do IBM Flash Storage ultrarrápido em um
ambiente de nuvem híbrida.

Desaﬁo de negócio

Com o crescimento dos volumes de dados
junto com a trajetória de crescimento da
empresa, como a Follett Higher Education
poderia garantir o funcionamento adequado
de suas aplicações para manter uma excelente
satisfação dos clientes?

Transformação

Trabalhando com a Sirius, parceira comercial
da IBM, a Follett implantou a tecnologia IBM®
FlashSystem® e as ferramentas intuitivas de
gestão de armazenamento IBM Spectrum™ –
aumentando o desempenho, a escalabilidade
e a flexibilidade.

Benefícios para os negócios

Mais de 75%
de melhoria no tempo de resposta do sistema
80%
de taxa de compressão amplia o valor dos
investimentos em capacidade
Ajuda
a equipe de TI a gerenciar a infraestrutura de
armazenamento – aumentando a flexibilidade
e a escalabilidade
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Com cada vez mais professores e instituições de ensino usando
recursos online para auxiliar a aprendizagem dos alunos, os
provedores de produtos e serviços educacionais estão
competindo para atender à crescente demanda por serviços
práticos e eﬁcientes.
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Para que os vendedores de recursos educacionais consigam
satisfazer as expectativas desses clientes, eles precisam garantir
que estejam preparados com tecnologias de armazenamento que
possam processar volumes crescentes de dados necessários para
sustentar aplicações altamente responsivas e orientadas por dados.
Sanjeev Singh, ex-CIO da Follett Corporation, explica: “Na Follett
Higher Education, nós não apenas ajudamos os alunos a acessar os
e-books e apostilas que eles precisam para os estudos, mas
também fornecemos diversos serviços para escolas, bibliotecas,
universidades e distribuidores nos câmpus – inclusive sistemas de
gerenciamento de recursos, bibliotecas e informações sobre alunos.
“Com o crescimento da demanda por nossos produtos e serviços,
nós vimos que as nossas necessidades de infraestrutura de
armazenamento aumentaram em 10 vezes. Então, para garantir que
poderíamos continuar a oferecer um serviço de excelência para
nossos clientes, nós nos empenhamos em melhorar o desempenho
das nossas aplicações centrais fazendo upgrade da nossa
infraestrutura de armazenamento.”
Tom Matt, vice-presidente de infraestrutura empresarial da Follett
Corporation, acrescenta: “Nós sabíamos que implementar um
armazenamento mais rápido, para fornecer nossas aplicações
centrais com níveis mais altos de desempenho, era essencial para

manter a satisfação do cliente elevada. Entretanto, nós não queríamos
sacriﬁcar a flexibilidade e a escalabilidade só para ter um
desempenho melhor.”
“Além disso, nós reconhecemos que desenvolver nossa própria
infraestrutura de armazenamento era uma oportunidade de simpliﬁcar
o gerenciamento e a manutenção da nossa arquitetura de TI, além de
reduzir os custos com infraestrutura”.
Planejando aumentar seu uso de serviços em nuvem e implantar mais
aplicações voltadas aos clientes, a Follett buscou ganhar flexibilidade
para migrar dados facilmente entre nuvens públicas e privadas.
Singh explica: “Nós queríamos uma solução de armazenamento que
pudesse ser compatível com um ambiente de nuvem híbrida para que
tivéssemos acesso às economias de escala típicas de nuvens públicas,
junto com a segurança de uma nuvem privada”.

“ Com a tecnologia das soluções da IBM em nosso
armazenamento, nós estamos aptos a continuar
entregando um serviço rápido e prático para mais
clientes conforme criamos novos aplicativos”.
— Sanjeev Singh, ex-CIO da Follett Corporation
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Trabalhando junto com a Sirius, parceira comercial da IBM, a Follett
implantou um ambiente de armazenamento abrangente deﬁnido por
software baseado nas tecnologias IBM Storage e IBM® Spectrum.
Isso capacitou a organização a atingir o desempenho, a
escalabilidade e a flexibilidade necessárias para atender às
crescentes expectativas dos clientes.
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Singh comenta: “Para selecionar a solução de armazenamento
perfeita para as nossas necessidades, nós avaliamos as ofertas dos
maiores provedores. As soluções da IBM foram, de longe, as que
mais se destacaram, oferecendo o melhor desempenho,
escalabilidade e flexibilidade, além do potencial de economia nos
custos. O principal é que, tendo usado as soluções da IBM por mais
de uma década, nós estamos convictos da conﬁabilidade delas”.
A IBM e a Sirius estão ajudando a Follett Higher Education a migrar
suas cargas de trabalho de nível zero de cinco dos seus sete
sistemas IBM XIV® para apenas duas séries IBM FlashSystem®
A9000R usando o IBM Spectrum Virtualize™, com a tecnologia IBM
SAN Volume Controller.
Singh explica: “Até agora, nós migramos aproximadamente metade
das cargas de trabalho do nosso cenário XIV para as séries IBM
FlashSystem A9000R, e planejamos migrar o restante das cargas
de trabalho nos próximos meses”.
O FlashSystem A9000R combina o armazenamento flash
empresarial IBM FlashCore® de latência ultrabaixa com o software
IBM Spectrum Accelerate™ integrado para snapshots compactos,
replicação e muito mais. As tecnologias de flash da IBM fornecem

correção avançada de erros, nivelamento de uso e striping
de dados para aprimorar a conﬁabilidade do armazenamento
totalmente flash.
“O conhecimento e o proﬁssionalismo dos engenheiros da IBM
foram inigualáveis”, continua Matt. “Nós ﬁcamos satisfeitos com a
facilidade de implementar o IBM FlashSystem A9000R. A equipe da
IBM conﬁgurou o hardware e colocou online em apenas quatro horas!
Migrar os dados das nossas aplicações do nosso hardware de
armazenamento para o A9000R foi igualmente fácil, e acreditamos
que não teremos problemas durante a conclusão da migração”.
Enquanto estabelece o IBM FlashSystem A9000R como sua futura
camada de armazenamento de nível zero para serviços virtuais
VMware e para aplicações com uso intensivo de dados, a Follett
continua a contar com os sistemas IBM Storwize® V7000 e IBM
DS8000® para atender a cargas de trabalho menos complexas. Com
o uso do software IBM Spectrum Suite, a empresa gerencia todos
esses sistemas da mesma forma e em um único painel centralizado.
Matt acrescenta: “As ferramentas de gerenciamento incluídas no
IBM Spectrum Suite não apenas fornecem excelentes ferramentas
de compressão de dados e otimização do sistema, mas também
permitem que nós façamos nossos processos de backup e
recuperação em bibliotecas de ﬁta virtual, o que reduz
consideravelmente o tempo que levaríamos para restaurar
nossos sistemas se tivéssemos problemas em algum momento”.
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Conforme a Follett continua a migrar suas cargas de trabalho para
o novo armazenamento de flash da IBM, a empresa já está vendo
melhorias no desempenho, notando o potencial de economia de
custos e aumentando a flexibilidade e a escalabilidade de sua
infraestrutura de armazenamento.
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Singh explica: “Migrar nossas cargas de trabalho mais complexas
para o IBM FlashSystem A9000R nos deu mais de 75% de aumento
no desempenho, ao reduzir o tempo médio de resposta de 6,5
milissegundos para apenas 1,5 milissegundos. Com o FlashSystem
cortando a latência entre as aplicações e o armazenamento, nossos
clientes têm uma experiência contínua e altamente responsiva”.
Ao substituir cinco dos sete IBM XIVs por apenas duas séries
IBM FlashSystem A9000R, a Follett conseguiu reduzir
consideravelmente a dimensão do seu data center, diminuindo
custos de energia e refrigeração e, ao mesmo tempo, aumentando
o desempenho e a capacidade.
Singh acrescenta: “Com o IBM Real-Time Compression, nós estamos
conseguindo taxas de compressão de cerca de 80%, o que signiﬁca
que cada 1 TB de dados pode ser compactado para apenas 200 GB.
Essa é uma grande economia em eﬁciência para a Follett, a qual
aumenta consideravelmente o valor dos nossos investimentos atuais
e futuros em nova capacidade conforme os negócios crescem”.
A introdução de armazenamento de flash pela IBM também
forneceu um aumento importante no grande cenário de VMware
da Follett, permitindo que a empresa acrescentasse mais 500
servidores virtuais. Isso signiﬁca que ela pode expandir mais
facilmente seu cenário de aplicações sem afetar o desempenho
nem ter mais despesas com armazenamento extra.

Matt acrescenta: “As funcionalidades completas de gerenciamento do
IBM Spectrum Suite nos ajudaram a uniﬁcar o gerenciamento de toda
a nossa infraestrutura de armazenamento. O principal é que, ao
automatizar diversos processos de manutenção e gerenciamento,
nós reduzimos o tempo e o esforço necessários para manter o
funcionamento adequado das nossas aplicações”.
A arquitetura de armazenamento deﬁnida por software da IBM
também facilita o planejamento da capacidade futura e a
conformidade com a trajetória de crescimento dos negócios na Follett.
“O IBM Spectrum Virtualize ajuda a nos proteger do risco de
investir em capacidade redundante”, aﬁrma Matt. “Se precisamos
de capacidade adicional, nós implantamos um novo armazenamento
de praticamente qualquer tipo e o compartilhamos facilmente em
qualquer uma das nossas aplicações”.
Singh ﬁnaliza: “Com a tecnologia das soluções da IBM em nosso
armazenamento, nós estamos aptos a continuar entregando um
serviço rápido e prático para mais clientes conforme criamos
novos aplicativos”.

“ As funcionalidades completas de gerenciamento
do IBM Spectrum Suite nos ajudaram a uniﬁcar o
gerenciamento de toda a nossa infraestrutura de
armazenamento”.
— Tom Matt, Vice-presidente de Infraestrutura empresarial
da Follett Corporation
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Sobre a Follett Corporation
Por mais de 140 anos, a Follett tem sido uma parceira de conﬁança de
escolas de ensino infantil, ensino fundamental e médio e faculdades,
cuidando dos detalhes fundamentais para facilitar a administração da
escola, o ensino dos professores e o aprendizado dos alunos. A Follet é
mais do que uma empresa de livros, é uma porta de entrada para o
conhecimento, aproveitando seus insights para ajudar a melhorar o
desempenho dos alunos e moldar o futuro da educação.

Solução composta por:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Educ.: Administração eﬁcaz e eﬁciente
Educ.: Infraestrutura segura e flexível
Educ.: Infraestrutura tecnológica
Spectrum Accelerate
Spectrum Protect (inc CDM)
Spectrum Virtualize
Armazenamento: IBM DS8000
Armazenamento: IBM FlashSystem A9000
Armazenamento: IBM Storwize V7000
Armazenamento: IBM XIV
Armazenamento: TS7650G ProtecTIER
Deduplication Gateway
– Storwize V7xxx

Dê o próximo passo
Para saber como as soluções de infraestrutura
IBM podem ajudar o seu negócio, entre em
contato com o especialista de IBM Storage aqui.
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