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A solução da Unisys cria 
um ambiente de nuvem 
seguro e orientado por 
análises para integrar 
nossos recursos de 
informação. Ela nos 
permitiu desenvolver e 
fornecer serviços 
educacionais e 
administrativos mais 
inovadores em todos os 23 
campi de forma rápida e 
econômica.
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Somos especialistas em nuvem: melhorando a 
experiência do aluno e melhorando as taxas de 
graduação na maior universidade pública de 
quatro anos de duração dos EUA

Resultado robusto
Em 2019, a Unisys começou a transformar os sistemas centralizados de alunos e campus no local 
para os 23 campi da California State University (CSU) para a nuvem. As melhorias resultantes 
foram enormes: as taxas de graduação de estudantes aumentaram à medida que o cadastro 
aumentava, e grandes economias e melhorias na produtividade foram alcançadas. Com a 
pandemia de COVID-19 forçando uma rápida mudança para o ensino e aprendizado on-line, a 
segurança na nuvem e os serviços móveis tornaram-se essenciais para a experiência do aluno. A 
CSU é agora uma das maiores universidades on-line do mundo, e ser capaz de tirar proveito de 
uma nuvem segura é essencial para suas estratégias digitais.

Custos reduzidos, taxas de graduação elevadas
As soluções de nuvem e infraestrutura da Unisys permitiram que a CSU se beneficiasse de sua 
nova infraestrutura de computação de nuvem híbrida de maneiras novas e inesperadas. A CSU 
reduziu seu custo total de tecnologia e obteve uma infraestrutura financeiramente sustentável 
com requisitos de suporte simplificados. A CSU obteve 33% de economia de custos, 30% de 
desempenho do sistema e aumentou sua taxa de graduação para mais de 60% em três anos com 
base em novas economias de escala. Transformou uma infraestrutura rígida em uma plataforma 
sob demanda que permite que cada campus forneça melhor uma experiência única de aluno e 
equipe, adaptada à sua comunidade, ao seu perfil e sua cultura.

A solução
A Unisys implantou suas soluções de nuvem e infraestrutura para fornecer uma infraestrutura de 
nuvem híbrida segura, aproveitando a nuvem do Amazon Web Services (AWS). A solução incluiu: 
usar a Plataforma de Gerenciamento em Nuvem Morpheus para integrar e organizar serviços 
locais e na nuvem; usar Ansible e Jenkins para automação de infraestrutura; aproveitar a 
plataforma de gerenciamento de dados Delphix para virtualizar dados e torná-los mais portáteis; 
integrar a plataforma Securonix SIEM para aumentar a postura de segurança; e usando o 
ServiceNow para gerenciamento de serviços e Advanced Analytics em lagos de dados AWS.

SOMOS 
ESPECIALISTAS 
EM NUVEM



02/22  

Para mais informações, acesse www.unisys.com

O desafio da gestão técnica

Nos 23 campi do sistema da CSU e uma estrutura organizacional federada do CIO, o 
Chancellor's Office é responsável pelo sistema ERP da universidade e por seu 
desempenho, confiabilidade e segurança ao oferecer suporte a mais de 485.000 alunos, 
quase 56.000 professores e funcionários, centenas de edifícios e dezenas de instalações 
fora do campus. 

A CSU executa uma das maiores implementações do Oracle/PeopleSoft no mundo. A 
Unisys fez uma transformação de uma infraestrutura intensiva no local, CapEx, para a 
nuvem AWS. Com base nessa plataforma central de ERP na nuvem, a Unisys expandiu o 
portfólio da CSU na nuvem para oferecer suporte a serviços adicionais na nuvem para os 
campi. A CSU agora pode acessar, integrar e fornecer dados de forma mais eficiente para 
facilitar a inovação para cada campus e experiência do aluno.
 

"Cada campus tem um perfil único e uma abordagem individual para o engajamento dos 
alunos", disse Rudy Gonzalez, Diretor do Programa da Unisys CSU. "Por exemplo, a 
abordagem do Estado de San Diego difere do Estado de Fresno e é diferente de Los 
Angeles. Portanto, temos o prazer de fazer parceria com o Escritório da CSU do Chancellor 
para apoiar as estratégias digitais em cada campus, permitindo uma estratégia de 
arquitetura de nuvem híbrida e fornecendo melhor entrega, acesso e integração de dados.
 
Resultados e benefícios para a CSU
Simplificação e aceleração do agendamento e do registro dos alunos, funções financeiras, 
funções de recursos humanos e outros serviços administrativos críticos para mais de 
485.000 alunos e quase 56.000 professores e funcionários em todos os campus e no 
Chancellor’s Office.
Economia de 33% obtida, proporcionando um desempenho de sistema 30% melhor 
quando a demanda por uso aumentou mais de 40%. 
Maior produtividade do campus e melhores resultados operacionais em mais de 90% 
quando medidos em relação a métricas e relações estabelecidas do campus.
Transformou a entrega de dados em um processo automatizado que leva minutos em 
vez de horas para melhorar as iniciativas de desenvolvimento do campus e o impacto 
para o aluno.
Construiu uma infraestrutura mais acessível e sob demanda que proporciona economias 
de escala em todo o sistema da universidade; mais de US$ 4,5 milhões foram 
economizados em custos de computação e evitou custos de mais de US$ 2,8 milhões 
anualmente. 
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A Unisys nos permitiu 
pensar maior, trabalhar 
de forma diferente e 
alcançar uma visão maior 
mais rapidamente. 
Continuamos a escolher a 
Unisys não apenas porque 
ela oferece seus serviços e 
compromissos, mas 
também continua a ouvir 
nossas necessidades e 
sugerir soluções 
econômicas e inovadoras 
que nos atendam onde 
estamos.
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