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1. ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE  

Este documento é de propriedade exclusiva da Flexa IT.  

É vedada a sua divulgação ou cópia, parcial ou total, através de quaisquer 

meios ou métodos, sem a prévia autorização por escrito.  

 

Com relação à metodologia de trabalho e ao formato deste documento, 

muitos dos nomes de empresas e serviços referidos neste documento são 

marcas registradas. Todas elas são reconhecidas mediante esta 

declaração. 
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2. INTRODUÇÃO 

Os desafios do gestor de TI tornam-se a cada dia maiores e mais 

complexos. Com avanços tecnológicos cada vez mais velozes, crescem 

também o volume e a diversidade de ameaças, cada vez mais 

elaboradas e eficazes em causar danos.  

 

Estar preparado para respostas rápidas requer disciplina, um 

planejamento claro e um profundo conhecimento não só do cenário 

tecnológico, mas também sobre a visão estratégica da organização, 

pois a TI está a serviço da organização e decisões erradas podem 

causar prejuízos que muitas vezes não podem ser recuperados. 

 

O documento de diagnóstico do ambiente computacional é uma 

ferramenta eficaz, para tomar conhecimento dos principais pontos de 

deficiência tecnológico na organização, mapear riscos e criar planos de 

correção baseado na criticidade de cada item envolvido. 
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3. OBJETIVO 

Este documento técnico, tem objetivo de munir de informação o gestor 

de TI, trazendo também uma análise comparativa, segundo as boas 

práticas de mercado, alinhada com as normas de segurança da 

informação (ABNT NBR ISO IEC 27002). É importante ressaltar que o 

escopo da análise foi restrito a apenas ativos sobre gestão da Flexa IT. 

O diagnóstico está limitado ao ambiente Microsoft apenas, não sendo 

incluído os servidores Linux e ativos de rede tais como: switches e 

firewalls. 
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4. INFRAESTRUTURA 

A Bem Fibras conta com um ambiente híbrido, sendo parte em 

ambiente on-premisses com sede em São Paulo e parte em cloud em 

ambiente AWS.  

Os tópicos seguintes abordarão detalhadamente cada um dos 

elementos que compõe a infraestrutura do parque computacional na 

Bem Fibras. 

 

4.1  Ambiente On-Premisses 

O ambiente computacional no site on-premisses conta com o seguinte 

inventário: 

Hostname IP Tipo Serviço 

SRV-ADDC-SP01 10.0.0.2 FÍSICO AD / DNS / DHCP 

SRV-APPS-SP01 10.0.0.6 FíSICO HYPER-V 

SS-DANFE 10.0.0.20 VIRTUAL DANFE / UNINFe 

SS-VANROOY 10.0.0.40 FÍSICO UNINFe BACKUP 

ZABBIX-PROXY 10.0.0.50 VIRTUAL PROXY HYPER-V 

FW-BEMFIBRAS-M370 10.0.0.1 FÍSICO FIREWALL 
Tabela 01 – Inventário Ambiente On-Premisses 

 

4.2 Ambiente Cloud 

O ambiente computacional no site AWS conta com o seguinte 

inventário: 

Hostname IP Tipo Serviço 

SRV-AWS-DC 10.150.0.195 VIRTUAL AD / DNS / DHCP 

AWS-APP 10.150.0.52 VIRTUAL APP VANROY / TSPLUS 

AWS-DB 10.150.0.21 VIRTUAL DB VANROY 

AWS-FS 10.150.0.96 VIRTUAL FILE SERVER 

SPARKSERVER 10.150.0.202 VIRTUAL MENSSENGER 

UNIS 10.150.0.185 VIRTUAL BIOMETRIA CATRACAS 
Tabela 02 – Inventário Ambiente Cloud 
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5. SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICAÇÕES 

5.1 Sistemas Operacionais e Aplicações 

O ambiente é heterogêneo contendo tanto servidores Microsoft 

Windows server quanto servidores Linux server na proporção exibida 

no gráfico a seguir: 

 
 

 
 

Figura 01 – Proporção Servidores 
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5.1.1 Microsoft Windows Server 

Durante a análise do ambiente on-premisses verificamos que todos os 

computadores locais, sejam eles físicos ou virtuais utilizam cópias não 

originais (também conhecido como cópia pirata). O método utilizado é 

o conhecido autopico para burlar mecanismos de validação nativos do 

sistema operacional, conforme evidências a seguir: 

 

 

 

Figura 02 – Licença Pirata 
 

 

 

Figura 03 – Autopico 
 

O método conhecido como cracker, é utilizado para driblar as 

atualizações dos sistemas operacionais e verificações de autenticidade 

dele. Entretanto vulnerabilidades são criadas, uma vez que, os hosts 

não podem receber atualização de patches e hotfixes de segurança, 

estando os servidores mais propensos aos ataques de malwares. É 

importante ressaltar que, cópias alternativas não possuem qualquer 

garantia de segurança, pois ameaças como backdoors, cavalos de tróia 

e outros, podem estar funcionando em segundo plano sem o 

conhecimento do usuário, levando desde a instabilidade e insegurança 

de todo o ambiente até ao roubo de informação. 
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Por fim, vale lembrar que segundo o artigo 109 da lei 9.610/98, os 

responsáveis por pirataria se sujeitarão o pagamento de multa de 20 

vezes o valor que deveria ser pago originalmente, o que poderia 

resultar em um enorme prejuízo financeiro para a instituição. É 

recomendável que licenças sejam adquiridas para aperfeiçoamento da 

estabilidade e segurança do ambiente.  

Quanto ao dimensionamento dos servidores, aparentemente é 

adequado, sem nenhuma necessidade de ajuste no curto/médio prazo. 

Como ponto de atenção, gostaríamos de destacar o servidor chamado 

UNIS, que apresenta espaço em disco limitado, conforme evidência a 

seguir: 

 

Figura 04 – Espaço em disco 
 

 

Recomendamos que o servidor seja migrado para outro sistema 

operacional com maior disponibilidade de espaço em disco em caráter 

de urgência, com risco de comprometimento do sistema de catracas. 

 

5.1.2 Desktops 
A tabela a seguir apresenta o quantitativo de Windows com arquitetura 

de desktop no ambiente computacional Bem Fibras: 

 

Windows Version Quantidade 

Windows 10 Pro 6 

Windows 7 Professional 108 
Tabela 03 – Proporção desktops 
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Figura 05 – Quantitativo Desktops 

 
 
 

A avaliação, com base no inventário atual do Active Directory, identifica que 95% 

das estações de trabalho já alcançaram o seus respectivos EOL (End-of-Life) e 

EOS (End-of-Support) conforme, pode ser constatado a seguir: 

 
 
 

 
Figura 06 – EOS/EOL Desktops 

Para maiores informações consulte os links a seguir: 
 

Windows 7 
https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-7 
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Quando um sistema atinge o EOL (End of Life)/EOS (End of Support), 

vulnerabilidades e bugs, não são mais corrigidos, tornando o uso dos 

hosts afetados um risco para a segurança e estabilidade do ambiente.  

Recomendamos a migração dos sistemas operacionais legados, para a 

versão Windows 10, que a única versão suportada pela Microsoft 

atualmente. 

 

5.2 Sistema de Arquivos 

O servidor responsável pelo armazenamento de arquivos é o servidor 

chamado AWS-FS. O sistema de arquivos utiliza partição do tipo NTFS, 

que atualmente apresenta nível apropriado de utilização. 

O conceito de boas práticas conhecido como AGDLP não é aplicado, 

gerando lentidão no processo de concessão de permissão, utilizando 

grupos globais ao invés de grupos locais, forçando o usuário a efetuar 

logoff para que a permissão concedida tenha efeito. 

Recomendamos a implementação do modelo AGDLP, deste modo, o 

processo de conceção de permissões ficará concentrado 

exclusivamente no Active Directory, aperfeiçoando a organização, 

agilidade administrativa e segurança dos arquivos e pastas. 

 

5.3 TSPlus  
O TSPlus tem sido usado como a principal ferramenta de terminal para 

acesso externo as aplicações de uso interno, sendo utilizada a versão 

Mobile Web. Como pode ser constatado na figura a seguir, o software 

já possui sua licença expirada e consequentemente atualizações não 

aplicadas, desde a versão 12.60.3.20: 

 

 

Figura 07 – Licença TSPlus 
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O aplicativo possui uma lista extensa de vulnerabilidades e bugs que 

foram corrigidos nas versões posteriores, conforme pode ser 

observado no ANEXO I.  

Somado a questão da falta de correções de segurança e melhoria, os 

aplicativos são publicados de forma insegura por meio do protocolo 

RDP, conhecido por ser altamente vulnerável e não recomendado para 

publicações externas diretas. Também foi identificada a ausência de 

mecanismos de proteção contra ataques do tipo Brutal Force, 

ransonware, entre outras ameaças externas. 

É extremamente recomendado a regularização do licenciamento do 

TSPlus, considerando pacote de features adicionais de segurança como 

o 2FA e o pacote Advanced Security. Somada as melhorias informadas, 

deverá ser considerado a implementação de canal de comunicação 

seguro utilizando o protocolo HTTPS, aumentando a segurança e 

redução de exposição a ataques externos. 

A não adequação do ambiente, possui impacto direto na segurança de 

todo o ambiente, pelo fato de a aplicação ser disponibilizada para uso 

externo. 

 

5 SERVIÇOS DE REDE 

6.1 Active Directory 

Atualmente o serviço de gestão de identidades utilizado pela Bem 

Fibras é o Microsoft Active Directory, um serviço baseado no protocolo 

LDAP. Além de serviço diretório, o Active Directory também é utilizado 

para aplicação políticas de segurança e compliance. 

A topologia é composta por dois servidores geograficamente dispersos. 

A tabela a seguir, apresenta detalhes quanto ao sistema operacional 

utilizado em cada um dos servidores, bem como seus respectivos sites 

de alocação: 

 

HOSTNAME VERSÃO DO SO SITE 

SRV-ADDC-SP01 Windows Server 2012 R2 SEDE 

SRV-AWS-DC Windows Server 2019 AWS 

 
Tabela 04 – Domain Controllers 
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6.1.1 Nível Funcional da Floresta/Domínio 

Tanto o nível funcional da floresta quanto de domínio estão definidos 

como Windows Server 2012R2, o que se justifica por ainda haver 

domain controller Windows Server 2012R2 presente na topologia. 

 
 

  

 
Figura 08 – Nível funcional 

 
 

 

6.1.2 Global Catalog 

Todos os servidores são designados para a função de Global Catalog, 

conforme ilustração a seguir: 

 

 
Figura 09 – Global Catalog 

 

Considerando ser um mecanismo fundamental dentro da topologia 

Active Directory, a configuração atual atende plenamente os requisitos 

de desempenho visando o desempenho, garantindo otimização do 

processo de localização de informações no serviço de diretório e 

melhorando a experiência do usuário durante o processo de logon e 

acesso aos objetos. 
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6.1.3 FSMOs 

A tabela a seguir, apresenta a distribuição das roles do Active Directory 

entre os servidores: 

 

 PDC RID Infrastructure Dom Naming Schema 

SRV-ADDC-SP01 X X X X X 

SRV-AWS-DC       

 
Tabela 05 – Domain Controllers 

 

 

A distribuição das roles é adequada e não há qualquer necessidade de 

ajustes nesse quesito, porém em caso de falha as FSMOs devem ser 

movidas manualmente para o outro servidor garantindo a 

disponibilidade do serviço de autenticação. 

 
 

6.1.4 ADUC - Active Directory Users and Computers 

6.1.4.1 Unidades Organizacionais 

As OUs, tem como principal função a organização dos objetos, mas 

também, atua como um facilitador na aplicação de políticas de 

segurança e de compliance na rede (GPOs).  

 

 
Figura 10 – Organizational Units 

 

O modelo atual, atende tanto aos requisitos organizacionais quanto ao 

de implementação de policies de compliance e segurança no ambiente, 

sem qualquer prejuízo. 
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6.1.4.2 Usuários 

Na camada de usuários encontramos vulnerabilidades críticas e pontos 

de atenção a serem observados, tais como: 

 

• Usuários de uso comum, com privilégio administrativo; 

• Excesso de usuários com privilégios administrativos; 

• Senhas de usuários que nunca expiram. 

 

 

É recomendado, por questões de segurança, que usuários de rede que 

também desempenhem funções administrativas no domínio, possuam 

duas contas, sendo uma para o uso de suas atividades do dia a dia 

(sem qualquer privilégio administrativo) e a segunda conta para 

atividades administrativas (com privilégios em nível compatível com 

sua respectiva função). Tal abordagem, impede que malwares que 

utilizam de privilégios administrativos para se propagar na rede, 

tenham êxito. 

 

Um segundo ponto de abordagem, está relacionado ao elevado número 

de usuários com privilégios administrativos na rede (cerca de 26 no 

total), conforme pode ser verificado, através de uma ilustração parcial 

do número atual de admins de rede. 

 

 
Figura 11 – Domain Admins 
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De acordo com normas de segurança ISO/IEC 27002, somente devem 

ser concedidos privilégios administrativos compatíveis com a função do 

colaborador para que ele desempenhe suas atribuições. É importante 

ressaltar que excesso de concessão de permissão resulta em potenciais 

brechas de segurança e instabilidade do ambiente. 

 

Por fim, foi observado um número elevado (76 usuários) de usuários 

que possuem a flag “Password Never Expires” aplicada, conforme 

evidência a seguir: 

 

 
Figura 12 – Password Never Expires 

 
 

Seguindo boas práticas de segurança, é recomendado a alteração 

periódica das senhas dos usuários, para que níveis mais elevados de 

segurança sejam alcançados. 
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6.1.4.2 Computadores 
Na camada de computadores, foi identificada a existência de objetos 

que deixaram de efetuar logon no domínio pelo período superior a 90 

dias, grande parte com status ativo. Apesar de não representar um 

risco para o ambiente é considerado uma boa prática a desativação ou 

eliminação definitiva desses objetos. Para informações mais detalhadas 

de computadores nesta condição, consulte o ANEXO II. 

 

6.1.5 Sites and Services 

As configurações de sites and services do Active Directory, refletem a 

topologia física atual do ambiente e subnets corretamente associadas 

aos seus respectivos sites, conforme pode ser verificado nas figuras a 

seguir: 

 

 
Figura 13 – Subnet 

 
 
 
 

 
Figura 14 – Sites 
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Como ponto de atenção, a imagem a seguir evidencia, por meio de 

arquivo logs do serviço de netlogon, que há erros de configurações 

para a subnet 192.168.150.0/24: 

 

 
Figura 15 – Netlogon Log 

 

É importante identificar a subnet em questão e cadastrá-las no site 

apropriado para os warning cessem e lentidão no processo de logon 

sejam evitados. 

 

Quanto ao site link connector, está configurado adequadamente 

utilizando como transporte o protocolo IP, incluindo os sites Ambiente-

Onpremise e Ambiente-AWS. As replicações entre os servidores 

ocorrem no intervalo de 1h, que são geralmente adequados, uma vez 

que, ambientes de diretório não são frequentemente alterados.  

A figura a seguir apresenta a configuração atual:  

 

 
Figura 16 – Tempo Replicação  
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A topologia de replicação está funcionando adequadamente, sem que 

nenhuma intervenção seja necessária. As figuras abaixo evidenciam 

replicações bem-sucedidas, sem qualquer enfileiramento de 

requisições: 

 

 
Figura 17 – Replicação 

 
 
 

 
Figura 18 – Fila de replicação 
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6.1.6 Group Policies (GPOs) 

Atualmente há 6 policies aplicadas no domínio, que apresentam níveis 

de configurações adequados para o ambiente. O modelo utilizado é o 

monolítico, com sumarização de grande parte das configurações, 

garantindo nível apropriado de desempenho e simplificando a gestão. 

 
 

 
Figura 19 – Group Policy 

 
 
 

6.1.6.1 Senhas e bloqueio de contas 

A política de senhas atualmente aplicada é frágil e não implementa 

mecanismos importantes de proteção das credenciais dos usuários. A 

figura a seguir exibe a configuração aplicada atualmente: 

 

 
Figura 20 – Política de senhas 

 
 

 
Recomendamos a adequação da política de senhas aplicando 

configurações tais como: implementação de complexidade de 

senhas e histórico de senhas. 
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6.1.6.2 Bloqueio de Conta 

Políticas de bloqueio de contas são essenciais na proteção de 

credencias do usuário, elas previnem que tentativas de uso malicioso 

das credenciais sejam bem-sucedidas. A política atual apresenta níveis 

adequados, oferecendo nível de segurança desejável, conforme pode 

ser verificado a seguir: 

 

 
Figura 21 – Política de bloqueio de conta 

 
 

 

6.1.6.3 Auditoria 

Políticas de auditoria são fundamentais para o rastreio de alterações 

ocorridas no ambiente, seja elas bem-sucedidas ou não, todavia, 

somente a auditoria de acesso a objetos está habilitada, garantindo o 

rastreio de atividades de pastas e arquivos apenas, conforme pode ser 

verificado a seguir: 

 

 
Figura 23 – Política de auditoria 
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É recomendado que ao menos as policies de auditoria de eventos de 

logon e gestão de contas sejam ativadas, garantindo o rastreio de 

atividades mais comumente utilizadas. As policies privilege use, 

process tracking e system events devem ser evitados, pelo volume de 

logs gerados no ambiente. 

 

6.1.6.4 Midias Removíveis 

A política aplicada a dispositivos removíveis, aplicam níveis de 

segurança desejável, entretanto, a policy é aplicada somente a OU 

chamada _Bloqueados, permitindo que usuários de outros setores 

consigam utilizar livremente dispositivos removíveis de fontes 

desconhecidas colocando o ambiente em risco. 

 

 
Figura 24 – Política mídias removíveis 

 
 

 
Figura 25 – Escopo de aplicação 
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É importante que a policy seja estendida a todos os desktops ou 

seja implementado mecanismo de controle por meio de soluções de 

endpoint protection. 

 

6.1.6.5 Logon 

Os níveis de segurança de logon expõe parte das credenciais dos 

usuários, permitindo que usuários não autorizados tenham acesso mais 

facilitado ao ambiente, conforme pode ser verificado na figura a seguir: 

 

 
Figura 26 – Segurança de Logon 

 
 

A citação acima, deverá ser considerada como ponto de atenção, com 

o objetivo de elevação do nível de segurança do ambiente e 

aperfeiçoando sua confidencialidade. 

 

6.1.6.6 Restritected Groups 
Restricted Groups é um mecanismo poderosíssimo no controle de 

acesso aos desktops e servidores, garantindo que a concessão de 

permissionamento ocorra de um ponto central de forma controlada. 

Atualmente não há qualquer configuração dessa política no ambiente, 

conforme pode ser verificado a seguir: 

  

 
Figura 27 – Política Restricted Group 
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Recomendamos que a utilização do mecanismo seja considerada, 

garantindo maior controle sobre a concessão de privilégios 

administrativos, principalmente nas estações de trabalho, onde essas 

políticas são mais comumente utilizadas. 

 

6.2 DNS Server 

O DNS server é um serviço crítico dentro da rede corporativa. É 

essencial que a saúde desse serviço esteja em níveis adequados para 

que serviços tais como: Active Directory, acesso à internet e correio 

eletrônico, funcionem corretamente. 

A figura a seguir apresenta as zonas de pesquisa direta e reversa no 

ambiente: 

 

 
Figura 28 – DNS Config 

 
 

Todas as consultas externas são encaminhadas por meio dos seguintes 

servidores: 

 

 
Figura 29 – DNS forwarders 
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Todos os mecanismos de proteção e manutenção de database 

recomendados estão aplicadas ao ambiente, conforme ilustrado a 

seguir: 

 

 
Figura 30 – DNS Advanced Config 

 
 
 

Por fim, todas as configurações do serviço estão configuradas de forma 

satisfatória, sem que qualquer intervenção de ajuste seja necessária. 

 
 

6.3 DHCP Server 

O serviço de endereçamento automático está presente somente no site 

chamado Ambiente-Onpremise. As configurações para o serviço 

atendem ao escopo da subnet 10.0.0/24 somente, conforme pode ser 

verificado a seguir: 

 

 
Figura 31 – Configurações de escopo DHCP 
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O serviço apresenta nível de redundância adequado, utilizando dois 

servidores, conforme pode ser visto a seguir: 

 

 
Figura 32 – Redundância DHCP 

 
 

 
Entretanto, cabe observar dois pontos de falha na configuração do 

serviço, sendo elas: 

 

1. As configurações do escopo são providas pela scope options ao 

invés da utilização do server options, sendo necessário a 

reconfiguração das opções a cada novo escopo adicionado; 

 

2. A configuração de address pool de ambos os servidores é 

idêntica, permitindo duplicação de IPs. Recomendamos que os 

escopos ou sejam segmentados ou seja considerada a 

implementação do serviço de cluster. 

 

 
Figura 33 – DHCP Pool 



Classificação: Confidencial 
Versão: 1.0 
Criado em: 11/05/2021 

 

 
 

 

3. Mecanismos extremamente legados e vulneráveis como o WINS 

ainda são utilizados no ambiente. Recomendamos a desativação 

do recurso. 

 

 
Figura 34 – Configurações de escopo 

 
 
 

7. Proteção de Endpoint 

Não foi possível encontrar qualquer solução de endpoint no ambiente. 

Soluções de endpoint protection são essenciais para o ambiente, elas 

garantem proteção contra malwares e ameaças conhecidas como zero-

day, evitando roubo de informação e garantindo a estabilidade do 

ambiente. 

Recomendamos a contratação de uma solução de antivírus em caráter 

de urgências, uma vez que, a solução é imprescindível para ambientes 

de qualquer dimensionamento. 
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8. Gestão de Patches 

Muitos dos servidores do ambiente nunca foram atualizados, 

acumulando bugs e falhas de segurança, aumentando a superfície de 

ataques no ambiente. A figura a seguir evidencia a falta de updates no 

ambiente: 

 

 
Figura 35 – Atualizações 

 

 

O ambiente computacional não conta com um sistema de gestão de 

patches. A ferramenta é responsável por manter o ambiente seguro e 

estável, ela inclui a identificação das funcionalidades do sistema 

operacional/aplicação que podem ser corrigidas ou aprimoradas, a 

distribuição das melhorias de forma agendada dessas melhorias ou 

correções, a validação da instalação dessas atualizações. Com uma 

ferramenta de gerenciamento de patches, a Bem Fibras poderá gerar 

relatórios claros sobre quais sistemas receberam patches e quais ainda 

precisam receber. 

 

O parque computacional da Bem Fibras, contêm dezenas de sistemas 

executados por equipes. Isso requer milhares de patches de 

segurança, correções de bugs e mudanças de configuração. Examinar 

manualmente os arquivos de dados para identificar patches, 

atualizações e sistemas é trabalhoso até mesmo usando uma 

ferramenta de verificação. 

 

Recomendamos a implementação de ferramenta de gestão de patches 

em caráter de urgência, pois vulnerabilidades não corrigidas, poderão 

comprometer toda a operação de forma imprevisível.  
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9. Solução de Backup 

Não há qualquer solução de proteção de dados atualmente. Tal fator 

deverá ser considerado com nível de criticidade alta, com prioridade 

máxima, pois em caso de falha no ambiente, não haverá qualquer 

forma de restabelecimento dos serviços e/ou dados afetados. 

 

10. Considerações Finais 

O ambiente atual da Bem Fibras requer cuidados, com destaque para 

problemas relacionados à proteção de dados e segurança da 

informação. Será necessário um investimento considerável em 

licenciamento e ferramentas de gestão, para que o ambiente alcance 

um padrão mínimo necessário para garantir a integridade, 

disponibilidade, confidencialidade e estabilidade do ambiente.  
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ANEXO I 
TSPlus Change Logs 
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ANEXO II 
Computadores LastLogonTimeStamp superior a 90 dias 

 
DN Hostname LastLogonTimeStamp 

cn=bf-dir-02,ou=equipamentos,ou=diretoria,ou=_liberados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-dir-02 2020/08/28-13:15:59 

cn=bf-call-09,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-09 2020/08/07-09:32:42 

cn=bf-call-16,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-16 2019/03/20-15:08:10 

cn=bf-call-13,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-13 2019/06/13-17:32:54 

cn=bf-scob-
01,ou=equipamentos,ou=cobrança,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-scob-01 2020/09/29-10:16:31 

cn=ss-tvshop,ou=sistema,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local ss-tvshop 2019/05/30-13:23:28 

cn=bf-call-08,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-08 2019/11/06-12:52:02 

cn=bf-call-33,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-33 2019/06/06-11:45:21 

cn=bf-call-04,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-04 2021/02/16-19:16:37 

cn=bf-sac-04,ou=equipamentos,ou=call center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-sac-04 2020/03/09-14:08:07 

cn=bf-call-18,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-18 2021/02/02-09:07:06 

cn=bf-fin-02,ou=equipamentos,ou=financeiro,ou=_liberados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-fin-02 2020/10/06-14:32:26 

cn=bf-call-20,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-20 2019/06/13-10:55:43 

cn=bf-call-21,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-21 2019/06/17-08:03:32 
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cn=bf-call-24,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-24 2019/05/13-11:10:55 

cn=bf-call-19,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-19 2019/06/13-14:29:22 

cn=srv-vanrooy-bkp,ou=sistema,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local 
srv-vanrooy-
bkp 2020/07/21-15:07:38 

cn=bf-call-34,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-34 2019/06/06-15:28:36 

cn=bf-call-35,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-35 2019/07/15-15:20:28 

cn=bf-call-72,ou=equipamentos,ou=cobrança,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-72 2021/01/29-14:27:40 

cn=bf-sac-02,ou=equipamentos,ou=call center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-sac-02 2020/01/29-13:03:10 

cn=bf-call-42,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-42 2020/02/26-11:58:01 

cn=bf-aud-02,ou=equipamentos,ou=auditoria,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-aud-02 2020/03/12-11:04:55 

cn=bf-call-26,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-26 2020/03/09-14:12:25 

cn=bf-call-58,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-58 2020/09/02-15:39:04 

cn=bf-call-65,ou=equipamentos,ou=call 
center,ou=_bloqueados,ou=departamentos,ou=bemfibras,dc=bemfibras,dc=local bf-call-65 2020/07/08-12:26:39 

cn=bf-mon-10,ou=pcs,dc=bemfibras,dc=local bf-mon-10 2020/02/26-17:50:28 

cn=bf-sac-06,ou=pcs,dc=bemfibras,dc=local bf-sac-06 2020/03/13-17:43:44 

cn=bf-aud-05,ou=pcs,dc=bemfibras,dc=local bf-aud-05 2021/01/28-19:05:37 
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