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Hotup Consultoria em Informática completa
10 anos com destaque em produtos e serviços
No ano de 1994, com o desenvolvimento de um programa
de gerenciamento de gado leiteiro, surgiu a Hotup Consultoria em Informática, em
Witmarsum. Paralelamente a
empresa atendia às necessidades de suporte e manutenção de computadores em toda
a região, incluindo Palmeira.
Com o avanço das tecnologias
associadas à informática, no
ano seguinte detectou-se necessidade de uma evolução do
programa, quando foi iniciado
o desenvolvimento de uma
nova versão do sistema, voltado à plataforma Windows, chamada de MilkMan.
O MilkMan tornou-se um projeto de
desenvolvimento e aprefeiçoamento contínuos, procurando adequar-se cada vez
mais às necessidades do dia-a-dia dos
produtores e, a partir de 1997, isto permitiu atender clientes de regiões mais distantes. No contato direto com os produtores, a Hotup foi adaptando o programa
à realidade da atividade leiteira, com informações passadas por criadores e técnicos.
Com o projeto de expansão de seu
leque de atuação, a Hotup iniciou pesquisas na área de Linux até que, no ano
de 2000, o amadurecimento dos conhecimentos e da própria plataforma permitiram o início das atividades com Linux.
Em busca do mercado corporativo,
neste ano de 2004 a Hotup mudou seu
escritório para Curitiba, passando a fornecer soluções de infra-estrutura de servidores baseadas em Linux para empresas da capital e do interior.
Produtos e Serviços
Além do programa de gerenciamento
de gado leiteiro MilkMan, a Hotup tem
outros produtos e também serviços para

ra de gado leiteiro que relata inúmeros
não apresentou traumas, de
benefícios proporcionados por ele, entre
acordo com Balthazar, emboos quais, os comentários veterinários de
ra algumas resistências inicicada animal, apontando os que precisam
ais de usuários. Porém, a seser afastados da produção, e a facilidade
gurança proporcionada com a
mudança de plataforma com- de emissão e preenchimento das fichas
que são encaminhadas para a Associapensou qualquer motivo de inção Paranaense dos Criadores de Bovisatisfação. “Não tivemos mais
nos da Raça Holandesa (APCBRH).
casos de contaminação por vírus, temos um
servidor para todas as 53 máquinas, dispomos de
backup diário dos
dados,
temos
controle de acesso à Internet e diHorst Thiesen e Udo Penner, diretores da
minuímos sensiHotup Consultoria em Informática.
velmente os cusservidores de Internet, segurança de rede
tos de manutenção e de
(Firewall), proxy, servidores de impressão,
substituição de máquinas”
VPN. Serviços de migração de sistemas enumera o diretor da Coopede ambientes corporativos para soluções
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utilizando Linux e consultoria em
No entanto, para Balthainformática, tanto em servidores quanto
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em ambientes Desktop.
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Clientes
Hotup é o suporte on line.
“Sempre atendeA Associação Comunitária dos Moraram nossas solicitações com
dores Proprietários de Witmarsum encorapidez e isto nos dá satisfamendou à Hotup um projeto de Servidor
ção total com a empresa”, afirL.T.S.P., o qual permitiu o aproveitamenma Balthazar.
Satisfação
to de microcom-putadores antigos no CoA Mega Informática, de
légio Fritz Kliewer, em Witmarsum. A soCuritiba, é outra empresa sa- lução apresentada pela empresa de
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A Hotup Consultoria em Informática
“É uma solução tão eficaz que
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segurança à criado-

