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ORIGO ENERGIA | ATA DE REUNIÃO 

16/04/2019 – 15:00hs – Call. 

Revisão 001: 17/04/2019 – 16:31hs – Retorno do cliente João Andrade por e-mail. 

Reunião 

convocada por 
Tatiana Fischer 

 

Tipo de reunião Via fone. 

  

Presentes: Leonardo Kawabata – 

CMK Construções 

Vagner Matias – MV 

Matias 

João Andrade - TI 

  
 

Empresas envolvidas: 

Origo Energia; 

MV Matias Cabling and Security 

CMK Construções e Reformas. 

TOPICOS DA REUNIÃO: 

01 Link de internet; 

02 Tipo de cabeamento; 

03 Definição de pontos de rede por posição de trabalho; 

04 Definição de sala de reunião SP; 

05 Necessidade de Rack em SP; 

06 Definição de nobreak em SP; 

07 Informações de rede estabilizada; 

08 Realocação de servidor posicionado no RH em Campinas; 

09 Teste, verificação e certificações de pontos de redes – SP e Campinas; 

10 Cameras e AP’s. 
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Itens de ação 
Pessoa 

responsável 
Prazo 

01. Verificar prazo para instalação de novo link em SP. 

01.1. Retorno do cliente: Até amanhã teremos uma 

resposta com relação ao prazo de instalação. Caso não 

nos atenda já realizaremos a escalação dentro da Vivo. 

João Andrade 24 horas. 

02. Cabeamento CAT 6 marca Furukawa. 
Definições 

realizadas 
- 

03. Definido que teremos 1 (um) ponto de rede para cada 

estação de trabalho. 

Definições 

realizadas 
- 

04. Sala de reunião em SP com automação geral/Total. 

Levantamento de custos, prazo e aprovações. 

04.1. Salas de reuniões padrão – Teremos 2 (Dois) 

pontos de redes por sala, sendo 1 (Um) mesa e 1 

(Um) para televisão. 

04.2. Retorno do cliente: Será renegociado junto ao 

fornecedor. O orçamento está associado ao layout da 

sala de reunião 

João Andrade 22/04/2019. 

05. Definido a necessidade de Rack de 36 – Fireware 

Fortgate 

Definições 

realizadas 
- 

06. Definido a necessidade de Nobreak APC de 2 Kva para 

SP. Com rede estabilizada no quadro. 

Definições 

realizadas 
- 

07. Toda rede de usuários e AP’s, estabilizada. 

07.1. Retorno do cliente: Para as APs não há necessidade, 

já que o equipamento recebe alimentação do cabeamento 

de rede. 

Definições 

realizadas 
- 

08. Realocação de servidor localizado no modulo do RH 

em Campinas. 

08.1. Retorno do cliente: Vamos programar a migração dos 

servidores do bloco atual para o D3 para a próxima 

semana. 

João Andrade / 

Time 
30/04/2019. 

09. Testar, aprovar e certificar pontos existentes em 

Campinas para realocação de time. 

09.1. Retorno do cliente: Os pontos de rede não utilizados 

no bloco D3 foram certificados no início do ano passado 

e estão todos operacionais. 

João Andrade / 

Time 
30/04/2019. 
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Itens de ação 
Pessoa 

responsável 
Prazo 

10. Cliente fornecerá as Cameras e AP’s necessárias para 

realocação e instalação em SP e Campinas. 

10.1. Retorno do cliente: Para as câmeras e as APs é 

necessário somente cabeamento de rede, que já fornece 

alimentação. Porem, o DVR também precisa ser 

realocado do bloco do RH para o bloco D3. Para esse 

trabalho será necessário apoio do time que já tratamos o 

suporte do equipamento. É mais uma atividade que só 

poderá ser executada pós 15/05. 

Definições 

realizadas. 
- 

 


