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Voz
- telefonia fixa;
- telefonia VoIP;
- suporte.

Dados
- infraestrutura central de rede cabeada;
- infraestrutura de rede sem fio;
- gerenciamento de domínios e IPs;
- suporte nível 2;
- suporte microinformática Administração Central;

Serviços
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Situação atual:
- centrais telefônicas Ericsson -> Matec -> Aastra -> Mitel parcialmente 
obsoletas;
- parte dos módulos adquirida em 1992;
- atualizadas esporadicamente (hardware e firmware), transformaram-se de 
analógicas em híbridas; paradoxalmente, nos campi Saúde e Pampulha, 
ainda são, em termos funcionais, o “estado da arte”.

Funcionalidades
- ramais analógicos (telefones comuns);
- ramais digitais (“pabx”);
- ramais VoIP (SIP e H323);
- entroncamento digital CAS/R2;
- entroncamento digital ISDN;
- entroncamento VoIP;

Telefonia Fixa
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Facilidades:
- captura de chamada em outro ramal (ramal + 8);
- transferência de ligação (FLASH + ramal destino);
- senha para ligações únicas (*72#senha#); 
- senha de cadeado para ligações (*73#senha#,  #73#senha#); 
- redirecionamento para ramal previamente programado (*21#, #21#);
- siga-me (*21*ramaldestino#, #21#);
- retorno de ligação de ramal ocupado (6 antes de desligar);
- conferência até 8 ramais (após primeiro ramal: FLASH + ramal + 3).

* Mais detalhes:
https://www.cecom.ufmg.br/co/co_tele_uso.shtml 

Norma de Uso:
* https://www.cecom.ufmg.br/co/co_tele_norma.shtml

Telefonia Fixa
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Situação prevista:
- investimento na atualização das centrais telefônicas;
- entroncamento exclusivamente VoIP sobre rede independente;
- capilarização;
- unificação das diversas centrais, inclusive Montes Claros.

Telefonia Fixa
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Telefonia IP:
- possibilidade de fazer ligações telefônicas através da internet.

Comunicação VoIP:
- tráfego de voz através da internet.

 Situação atual:
- VoIP@UFMG funciona dentro do VoIP@RNP;
- VoIP@UFMG é integrado ao sistema de telefonia fixa da UFMG, inclusive 
tarifação.

Facilidades:
- ramal interno 3333;
- ramal externo 3409-3333;
- Instituições participantes: http://www.rnp.br/voip/instituicoes/?exibir=todos;
- várias categorias de ramal VoIP.

Telefonia VoIP
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Suporte (segundo nível):
- troca de categoria;
- troca de centro de custo;
- mudança de local;
- novos ramais;
- catálogo;
- defeitos;

Suporte a Voz



8

Situação atual:
- poucos roteadores > 20 anos de uso (Cisco, 2a. Fase, 1994);
- poucos roteadores > 14 anos de uso (Cabletron, 3a. Fase, 2000);
- vários roteadores quase 10 anos de uso (Extreme, Allied Telesyn, 2006);
- 2013: início da substituição dos roteadores antigos por Extreme.

Próximos passos:
- substituição total dos roteadores antigos:

- problema com racks desprotegidos, 
- problema com redes superpostas (sem distribuição geográfica);

- migração da infraestrutura central para 10 Gbps;
- implantação do IPv6;
- migração conexão internet para 10 Gbps (pendente monitoramento).

Infraestrutura Central de Rede Cabeada
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Situação atual:
- fase final de migração de firmware;
- problemas com Windows 7 e Windows 8 resolvidos;
- sem suporte para Nokia (Symbian, Asha e Windows Phone 8);
- falta de números IP;
- senhas compartilhadas;
- cobertura ruim (alguns pontos);
- desempenho ruim (alguns pontos).

Próximos passos:
- encontrar e verificar pontos de acesso distribuídos e não instalados;
- aumentar faixa de números IP;
- implementar IPv6;
- identificar e bloquear usuários com vários dispositivos;
- substituir roteadores antigos para melhorar desempenho.

Infraestrutura da Rede Sem Fio
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Situação atual:
- base de domínios é descentralizada e mal gerenciada (reversos);
- domínios UFMG hospedados fora da universidade;
- páginas referenciando contas de e-mail pessoais;
- domínios que deveriam ser UFMG em outras árvores (.com.br);
- possibilita troca de IP por parte do usuário.

Próximos passos:
- aplicativo para centralizar armazenamento e descentralizar gerência;
- reverter uso de contas de e-mail e domínios não institucionais (decreto);
- analisar uso de DHCP e bloqueio de par MAC-IP no roteador.

Gerenciamento de Domínios e IPs
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Situação atual:
- DRC presta suporte de segundo nível (administradores);
- DRC presta serviço de apoio à microinformática na Administração Central;
- equipes locais não são entrosadas (entre si e com Cecom)

Próximos passos:
- na Administração Central aumentar a participação e responsabilidades 
das equipes locais (padrões de aplicativos, partição de discos, dicas sobre 
sistemas operacionais) – formação de massa crítica para preservar 
conhecimento;
- aumentar participação das equipes de TI nos processos, principalmente 
de compras;
- aumentar entrosamento das equipes de TI das unidades acadêmicas, que 
têm problemas diferentes dos da Administração Central.

Suporte a Dados
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