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Empresa de TI global obtém crescimento com a automação da rede 

Ter a vantagem de ser o primeiro 
a inovar em um mercado em 
franca expansão

O setor de TI e de serviços indiano deve 
mais que dobrar a receita para quase US$ 
350 bilhões até 2025. Esse crescimento 
vertiginoso é impulsionando pelo programa 
Digital India, a estratégia do governo 
para transformar a Índia numa sociedade 
digital capacitada e criar uma economia 
do conhecimento. Para aproveitar essa 
oportunidade, os departamentos de TI 
precisam se reposicionar.

Com sede em Pune, na Índia, a KPIT é uma 
especialista global líder na consultoria de TI 
e em serviços e soluções de engenharia. 
O desafio da empresa era manter o ritmo 
de crescimento rápido e estimular novas 
iniciativas interessantes, como a abertura de 
novos escritórios completamente sem fio. 

“Queríamos aumentar a eficiência da 
equipe de TI e melhorar a experiência da 
força de trabalho com dados analíticos, 
automação e segurança”, conta Mandar 
Marulkar, vice-presidente e CIO, 
KPIT Technologies. Essa estratégia 
também mantém a empresa à frente da 
digitalização e confirma suas credenciais 
para oportunidades mais importantes, 
como o programa Digital India.

Um dos principais elementos capacitadores 
era colocar o projeto de rede em 
destaque, o que permite que os escritórios 
mantenham o acesso seguro, confiável e 
relevante para funcionários e convidados. 

“O Cisco DNA é totalmente integrado, 
do data center a dispositivos móveis”, 
acrescenta Marulkar. “Estamos usando 
informações da rede para resolver 
problemas antes que eles afetem os 
negócios.”

Uso da rede como um sensor e 
como um agente fiscalizador que 
reforça as políticas da empresa

Com o Netflow, um elemento intrínseco 
à segurança da Cisco® Digital Network 
Architecture (DNA), a KPIT tem 
visibilidade completa do fluxo de tráfego 
nos prédios e entre eles. Isso permite 
identificar e corrigir riscos de segurança 
com mais rapidez. Esse conjunto de 
inteligência de ameaças desenvolvida 
detecta e descobre ameaças antes 
desconhecidas usando análise de rede 
avançada. 

O Cisco Identity Services Engine (ISE) 
e o Stealthwatch oferecem à KPIT 
conhecimento detalhado sobre cada 
fluxo de tráfego. 

“As soluções do Cisco DNA nos levam 
para além de meros endereços IP”, diz 
Marulkar. “Agora, a equipe de TI tem 
informações imediatas sobre quem, o 
quê, quando, onde, como e por quê em 
relação a cada fluxo. Essas informações 
oferecem o contexto necessário para 
garantir que as pessoas certas estão 
acessando as informações corretas.”

Soluções
• Acelerar o crescimento empresarial e 

os novos serviços através da redução 
do tempo para comercialização com 
a Cisco DNA

• Transformar a rede em um sensor de 
segurança e um agente fiscalizador 
ao integrar o Cisco Stealthwatch e o 
Identity Services Engine

• Compreender melhor as necessidades 
dos funcionários e visitantes com o 
Cisco Connected Mobile Experiences

• Automatizar as operações de TI com 
o Cisco APIC-EM (Application Policy 
Infrastructure Controller Enterprise 
Module)
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Resultados
• A KPIT interceptou 68% mais ameaças 

ao departamento de TI nos últimos 
cinco meses, descobrindo riscos não 
percebidos antes através de informações 
mais detalhadas de fluxo de tráfego

• A automação da rede está reduzindo 
a configuração do dispositivo de dias 
para horas, liberando recursos de TI 
para a inovação empresarial

• A experiência no local avançada está 
deixando todos mais felizes e mais 
eficientes no ambiente totalmente digital 
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Automatiza para acompanhar o 
ritmo do crescimento empresarial

Melhora a experiência no local para 
funcionários e visitantes

Indo ainda mais além, a KPIT aproveitou 
o ISE e reforçou a política de segurança 
consistente com o Cisco TrustSec para a 
segmentação definida por software por 
meio da rede. Essas soluções reduziram 
a superfície de ataque no geral ao impedir 
o movimento de ameaças pela rede, 
além de reduzir o tempo necessário para 
isolá-las. Essa automação ajudou a mitigar 
o risco de erros humanos e disponibilizou 
tempo valioso para a equipe de TI investir 
em inovação.

A KPIT também pode monitorar fluxos 
de tráfego entre máquinas virtuais e 
aplicações. E, com a adição dos firewalls 
Cisco, é possível detectar e bloquear 
mais violações de segurança. Nos últimos 
cinco meses, a KPIT interceptou 68% mais 
ameaças ao departamento de TI.

Como agilizar e simplificar a 
expansão dos negócios 

Depois disso, a KPIT automatizou a 
distribuição de serviço de rede ao 
implementar o Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller Enterprise 
Module (APIC-EM). Agora, a equipe de 
TI da empresa pode fazer mais, sem 
aumentar o quadro de funcionários, para 
alcançar o crescimento empresarial.

Com o plug-and-play do APIC-EM, 
os possíveis erros de configuração 
manual foram descartados e os 
tempos de provisionamento reduzidos. 
Os controladores sem fio Cisco, os 
roteadores da empresa e os switches, 
junto com os switches de data center 
ACI, são provisionados automaticamente 
sem intervenção humana.

Após a implantação, a KPIT aproveitou 
o recurso EasyQoS do APIC-EM para 
priorizar automaticamente o fluxo de 
aplicações diferentes por toda a rede. 
Não há mais necessidade de executar 
ping manualmente em cada dispositivo 
para regular os fluxos de prioridade. 
Os objetivos comerciais globais são 
alcançados com facilidade através da 
automação da prioridade de tráfego de 
aplicativos, como a garantia da qualidade 
de voz ou vídeo. 

O departamento de TI da KPIT usou 
a automação de rede para implantar 
e configurar várias linhas de switch 
Cisco Catalyst® na nova instalação de 
Mahape. Com o APIC-EM, o processo 
melhorou bastante. Anteriormente, essas 
implantações demoravam de dois a três 
dias. Agora, a equipe de TI conclui a 
implantação em uma hora.

“Com a automação de rede da Cisco, 
nossa equipe de TI acompanha o ritmo 
da expansão dos negócios”, diz Marulkar. 
“A implantação da nossa instalação foi 
de dias para horas.”

Criação de novas experiências 
para a força de trabalho digital

O escritório ousado da KPIT não tem 
linha telefônica. Ele é totalmente sem fio, 
o que permite trabalhar com dispositivos 
móveis e com mais liberdade no edifício.

Os funcionários têm mais tempo para 
colaborar em projetos e interagir com 
mais eficiência pois não estão presos 
às mesas encarando computadores. 
Essa transformação reduziu os custos 
de infraestrutura e cabeamento, além de 
criar outras oportunidades para inovação

A análise inteligente está melhorando a 
experiência no local para funcionários e 
visitantes.

A KPIT emprega mais de 10.000 pessoas. 
Atividades diárias simples, como ir 
almoçar, podem causar engarrafamentos. 
Os restaurantes ficavam muito cheios, e 
os funcionários normalmente precisavam 
fazer fila para serem servidos e depois 
esperar por uma mesa.

A equipe de TI da KPIT foi criativa 
e usou o Cisco Connected Mobile 
Experiences (CMX) para monitorar 
as filas dos restaurantes. Como o 
CMX usa a infraestrutura sem fio para 
coletar inteligência e analisar fatores 
como tempo de permanência e fluxo 
de tráfego, os padrões de movimento 
são monitorados. Mensagens de texto 
automáticas são enviadas para avisar as 
pessoas sobre o tempo de espera. 

Com o Cisco Digital Network 
Architecture, a KPIT:

Integra a segurança digital à 
estrutura de rede
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Produtos e serviços 
    Data center

•   Switches Cisco Nexus® 9000 
Series habilitados para ACI

    Data center

•   Controlador de infraestrutura 
de política de aplicativo Cisco - 
Enterprise Module (APIC-EM)

    Segurança 

•  Cisco Stealthwatch

•  Cisco Identity Services Engine

•  Firewalls Cisco

    Sem fio

•  Access points Cisco Aironet Series

•  Controladores sem fio Cisco Series

•   Cisco Connected Mobile Experiences

    Roteamento e switching

•   Switches Cisco Catalyst 3650, 
3850 e 4500 Series 

Para mais informações:
Para obter mais informações sobre 
as soluções da Cisco apresentadas 
nesse estudo de caso, acesse:

www.cisco.com/go/customerstories

www.cisco.com/go/dna

“O nosso próprio departamento 
de TI gera maneiras inovadoras 
para melhorar a experiência 
dos funcionários e aumentar 
a eficiência operacional. Se 
podemos fazer isso para nós 
mesmos, imagine o que somos 
capazes de fazer para os 
clientes.”

Mandar Marulkar 
Vice-presidente e CIO

KPIT Technologies
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As pessoas não perdem mais tempo em 
longas filas para o almoço, pois podem 
planejar melhor seus intervalos e tornar 
seu horário de almoço mais proveitoso.

“Serviços com base no local e análises 
inteligentes como o CMX são usados 
com muita criatividade em nossa 
empresa”, diz Marulkar. “Não se trata 
apenas de negócios, mas também 
de melhorar a experiência dos 
funcionários.” 

 
 
 

A KPIT está estudando novas formas 
de explorar o Cisco Connected Mobile 
Experiences, como usar dados de 
ocupação para o gerenciamento 
avançado da segurança. Além disso, 
estão planejando a alocação eficiente de 
mesas compartilhadas e o deslocamento 
de equipes de ajuda até a sala de 
reunião mais próxima disponível.
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