Serpro anuncia no FISL novidade em backup com código aberto
Entre os benefícios para o usuário estão agilidade e segurança
Além do lançamento em nuvem que já está pronto e em funcionamento o Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro) anunciou a criação de uma ferramenta capaz de fazer em torno
de 150 mil backups por dia e gerenciamento de banco de dados. Segundo o diretor de operação do
Serpro, Wilton Motta, o código do programa foi aberto para o mercado, a fim de que outras empresas
ou desenvolvedores possam usufruir das vantagens e benefícios.
- É um software diferenciado porque não encontramos nada parecido no mercado. A ideia é deixar a
disposição da sociedade - afirmou
O elemento atua na administração do centro de dados, quando é preciso controle e automação de
um número grande de máquinas para backup. Existem ferramentas que dão suporte a isso e esse
software faz o gerenciamento e controle de tudo.
- Imagine fazer o gerenciamento de 150 mil backups. Trabalhamos muito e conseguimos reduzir a
margem de erro para menos de 1% - completou Wilton.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.
Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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