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COMO MONTAR UM HOME OFFICE 

 

Diante dos últimos acontecimentos no país e no mundo, vê-se a necessidade de alternativas que 
possibilitem s empresas atenderem total ou parcialmente suas demandas de trabalho. Felizmente, graças 
aos avanços tecnológicos, hoje temos à disposição uma infinidade de recursos que possibilitam as 
empresas a continuarem contando com boa parte dos serviços prestados por seus colaboradores.  

Nesse momento nos perguntamos: Qual recurso posso utilizar na minha serventia? É compatível com 
meu sistema principal? Que alternativa tenho? 

Uma das ferramentas mais seguras hoje disponíveis no mercado é a VPN. Uma VPN, ou Virtual Private 
Network, é literalmente o que o nome diz: uma rede privada virtual. Trata-se de um serviço de rede 
intermediário opcional entre o usuário e a internet ou redes empresariais, que oferece ferramentas 
adicionais de criptografia e navegação sigilosa. Existem diversos tipos de serviços de VPN, cada um ligado 
a um software específico. Há desde os gratuitos, como o Opera VPN, aos pagos, como o CyberGhost e 
NordVPN. Através de um túnel com criptografia, o usuário poderá se conectar ao servidor da serventia 
de forma segura. 
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DICAS DE ACESSO REMOTO E SITUAÇÕES APLICÁVEIS: 

1. Acesso via VPN para serventias que utilizam sistema web: com o firewall de borda devidamente 
configurado, é dado acesso aos funcionários externos para o servidor interno, por uma rede 
criptografada e segura. Pode-se configurar um agendamento nas regras para que esses acessos 
ocorram somente no horário de expediente; 

2. Acesso via VPN para serventias que utilizam sistema legado: utilizando-se da dica anterior, o técnico 
responsável poderá ainda configurar uma máquina virtual e licenciá-la como servidor TS. Isso 
permitirá que os usuários se conectem à rede interna e posteriormente nas VMs (Virtual Machines) 
para acesso ao sistema.  
Obs.: O licenciamento permite o uso durante 120 dias experimentais. Após o período de testes, deverá 
ser realizado a compra da licença; 

3. Acesso via VPN para serventias que utilizam sistema legado e sem a possibilidade de TS: utilizando-
se da primeira dica, poderá ser feito o acesso ao sistema legado através das máquinas físicas da 
serventia. O técnico responsável deverá configurar os acessos via RDP (Remote Desktop Control) nas 
máquinas físicas e utilizá-lo junto ao recurso da VPN, evitando liberações de portas desnecessárias 
no firewall de borda e permitindo ainda assim o acesso ao sistema com segurança. 

4. Para serventias de pequeno porte ou sem mão de obra especializada: pode ser utilizado programas 
de acesso remoto para poucos usuários externos e devidamente organizados. Os mais utilizados no 
mercado hoje são: TeamViewer e AnyDesk. 

 

 

 
ASSOCIADOS DO IRIRGS TÊM ACESSO A CONSULTAS NA ÁREA DE TI 

 
O Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul (IRIRGS) oferece aos seus associados o direito a 
realizarem consultas de dúvidas relacionadas à área de Tecnologia da Informação (TI). 
 
Como entidade que tem por missão também promover estudos para o aperfeiçoamento e modernização 
dos serviços, o IRIRGS preocupou-se em oportunizar que seus associados possam desenvolver soluções 
tecnológicas com o auxílio de sua equipe. 
 
Para participar, basta enviar um e-mail para ti@irirgs.org.br, relatando sua dúvida e indicando seus 
dados para retorno, como nome completo, serventia e e-mail/WhatsApp. 
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