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Motivações 

• Capilaridade da rede 
 
 
 
 
 

1.237 Instituições 

Conectadas 

27 PoPs 



Rede Ipê 



Motivações 

• Capilaridade da rede 
• Gestão dos contratos de telecom  - 

acordos de nível de serviço (SLA) 
 
 
 

A partir de 2010, contratação da 

conectividade das primárias até os PoPs 



Motivações 

• Capilaridade da rede 
• Gestão dos contratos de telecom - 

acordos de nível de serviço (SLA) 
• Apuração do SLA dos enlaces 
 

 Disponibilidade 

Perda de pacotes  

Latência 



Motivações 

• Capilaridade da rede 
• Gestão dos contratos de telecom - 

acordos de nível de serviço (SLA) 
• Apuração do SLA dos enlaces 
• Multiplicidade de ferramentas 

 



PoPs 









Motivações 

• Capilaridade da rede 
• Gestão dos contratos de telecom - 

acordos de nível de serviço (SLA) 
• Apuração da disponibilidade dos 

enlaces 
• Multiplicidade de ferramentas 
• Escalonamentos de falhas 



Monitoramento Integrado 
 Objetivos 

• Instrumentar a RNP de uma visão 
unificada do estado das conexões oferecidas 

às instituições cliente. 

• Acelerar o tratamento de falhas em 

serviços. 

• Permitir também a geração centralizada de 

relatórios de disponibilidade dos 
serviços para subsidiar a gestão dos 

contratos. 



Execução 
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Diretoria de Engenharia e Operações (DEO) 

Gerência de Operações (GO) 

Gerência de TI (GTI) – NOC 

Gerência de Atendimento Integrado (GAI) - 
Service Desk  

Equipe Multidisciplinar 
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Seleção da ferramenta 

 

Procedimentos operacionais 
Atualização da base monitorada 

 

Infraestrutura de monitoramento integrado 

 

Implantação do monitoramento 
 Levantamento e cadastro 

 

Treinamento das equipes 

 
 

Etapas 



17 

Ferramenta 
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Seleção da ferramenta 

 

Procedimentos operacionais 
Atualização da base monitorada 

 

Infraestrutura de monitoramento integrado 

 

Implantação do monitoramento 
 Levantamento e cadastro 

 

Treinamento das equipes 

 
 

Escopo 
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Procedimentos 

Janelas de 
Manutenções 

• O que deve ser feito?  

Abrir um chamado 
informando o período e o 
enlace que será impactado 
com a manutenção. 

• Por que? 

Sem a informação da 
manutenção um evento vai 
ser gerado acionando do 
processo de atendimento. 

Circuitos novos, 
alterados ou 
removidos 

• O que deve ser feito?  

Abrir um chamado com 
algumas informações 
técnicas que serão 
necessárias para 
inserir/atualizar ou remover 
o item no monitoramento. 

• Por que? 

Para evitar a falta de 
eventos para os novos IC 
ou falsos positivos para IC 
removidos ou alterados. 
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Seleção da ferramenta 

 

Procedimentos operacionais 
Atualização da base monitorada 

 

Infraestrutura de monitoramento integrado 

 

Implantação do monitoramento 
 Levantamento e cadastro 

 

Treinamento das equipes 

 
 

Escopo 
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Seleção da ferramenta 

 

Procedimentos operacionais 
Atualização da base monitorada 

 

Infraestrutura de monitoramento integrado 

 

Implantação do monitoramento 
 Levantamento e cadastro 

 

Treinamento das equipes 

 
 

Escopo 
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Seleção da ferramenta 

 

Procedimentos operacionais 
Atualização da base monitorada 

 

Infraestrutura de monitoramento integrado 

 

Implantação do monitoramento 
 Levantamento e cadastro 

 

Treinamento das equipes 

 
 

Escopo 
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Modelo na RNP 
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Monitoramento e Atendimento 
Integrado 

 

Monitoramento 

NOC-DF 

PoPs 

Atendimento 

Service Desk 

PoPs 

GO 

GER  

Clientes 

Operadoras, Redes 

Parceiras e Redecomep 
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Modelo na RNP 
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NOC-DF 

- 24 x 7 

- Ferramentas de monitoramento 

- Suporte ao processo de atendimento 

- Núcleo da rede (backbone acadêmico) 

- Conexões de última milha 
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• Passo 1:  

• Detecta alarme na ferramenta de monitoramento 

• Passo 2:  

• Abre um tíquete com Service Desk na ferramenta 
centralizada 

 

NOC–DF 
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ATENDIMENTO – 1º nível 

Service Desk 

- Ponto único de atendimento; 

- Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

- Aciona equipes internas e fornecedores para tratamento 
de demandas; 

- Acompanha o chamado durante todo seu ciclo de vida, 
ou seja, da abertura ao encerramento; 

- Envia a pesquisa de satisfação de todos os chamados 
abertos. 
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OTRS 



30 

ATENDIMENTO – 2º nível 

Pontos de Presença (PoP) da RNP 

- Identifica e resolve problemas; 

- Aciona manutenção de rede, faz testes e acompanha 
resolução; 

- Escalonamento técnico. 
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Situação Atual 

• 110 clientes São Paulo 

• 22 clientes Tocantins 

• 27 clientes Alagoas 

• 20 clientes Sergipe 

• 22 clientes 
Rio Grande do 

Norte 

• 63 clientes Distrito Federal 

• 111 clientes Pará 
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Até Dez/2016 

Ceará 

Paraná 

Rio de Janeiro 



Desafios 

 Resistência 
 Duplicidade de ferramentas e 

processos locais 
 Documentação e processos 
 Levantamento de informações 
 Equipe compartilhada  
 Recursos 



Resultados 



Resultados 



Viaipe.rnp.br 

viaipe.rnp.br


Perguntas? 


