
Homologação de Circuitos
Novo portal e task force de automação



Novo Portal de Homologação
● Webinar de lançamento 20/05 para os PoP
● Liberação para uso em Junho e desativação do ambiente legado em Julho

○ Remoção de 26 VMs legadas

● Novidades
○ Portal Central com Gestão de usuários e modelos
○ Execução de testes remota usando testador do PoP
○ Homologações até 2G (necessiário porta 10G nos PoPs)

■ Piloto MG, RJ, SC
■ Ativação nos demais PoPs em andamento (GER)



Task force de automação de configuração de rede
Objetivos

● Automação da configuração de redes de testes de homologação
● Esforço conjunto entre DPD/DAERO/PoPs
● Oferecer maior agilidade e confiabilidade para o procedimento
● Permitir homologações recorrentes e relatórios periódicos



Proposta
● Compor comitê de especificação DPD/DAERO/PoPs

○ Para especificação da solução considerando heterogeneidade e necessidades dos PoPs
○ Papéis: Gerente de Projeto, Dono do Serviço, Product Owner, Clientes...

● Compor equipe técnica para implementação de MVP com PoPs
○ Utilizar contrato de P&D entre PoP-SC e DPD no contexto do MonIPE
○ Avaliar consultores técnicos e outros membros da equipe de execução

● Efetuar levantamento e implementar MVP que atenda principais demandas
○ Levantamento de tipo de equipamentos e arquitetura nos PoPs
○ Levantamento de tipos de circuitos
○ Levantamento de estratégia de soluções e estudos de viabilidade
○ Definição e implementação de MVP

● Cronograma esperado
○ Junho a Dezembro 2020



Pontos de Discussão e Decisão
● Sugestão de participantes DPD/DEO
● Revisão  e Aprovação da proposta
● Critérios para participação dos PoPs

○ Experiência em automação de rede em produção
■ Considerar ao menos um PoP sem experiência em automação

○ Ao menos 1 PoP com Redecomep
○ No máximo 4 PoPs

● Divulgação da iniciativa para PoPs na reunião de 20/05
○ Consulta sobre experiência em automação


