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Este documento apresenta o manual para o preenchimento do formulário de informações sobre a conexão da organização usuária do backbone RNP2. 
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1.
Introdução
 
A implementação da Política de Uso do backbone RNP2, aprovada pelo Comitê Gestor RNP, implica em exigir de toda e qualquer instituição interessada em utilizar os serviços dessa infra-estrutura de redes nacional a submissão de solicitação de qualificação como Organização Usuária do backbone RNP2. Incluem-se nessa orientação todas as instituições que, atualmente, já utilizam os serviços de conexão à Internet através do backbone RNP2.

As solicitações de qualificação como Organização Usuária do backbone RNP2 submetidas via formulário eletrônico são identificadas por processos numerados, e serão avaliadas pela Comissão de Avaliação de Qualificação (CAQ) do Comitê Gestor RNP.

O processo de qualificação envolve os seguintes atores, em cada instituição:

§	contatos administrativos e técnicos das instituições candidatas;
§	validadores e habilitadores de contatos técnicos dos PoPs;
§	Comissão de Avaliação de Qualificação (CAQ) e relatores do Comitê Gestor RNP
§	validadores, relatores, helpDesk e alocadores de blocos da RNP

O fluxo estabelecido para o processamento das solicitações de qualificação abrange as etapas apresentadas abaixo, com seus respectivos responsáveis:

Tabela 1: etapas do fluxo de processamento das solicitações de qualificação de organização usuária do backbone RNP2 e respectivos responsáveis.
 
Etapa
Responsável
1. submissão de solicitação de qualificação como Organização Usuária do backbone RNP2
contato administrativo da instituição candidata

2. validação do processo*
validador do PoP ou da RNP
3. emissão de parecer final
relatores da Comissão de Avaliação de Qualificação (CAQ)
4. habilitação de contato técnico da Organização Usuária
habilitador de contato técnico do PoP
5. registro de informações sobre a conexão da Organização Usuária
contato técnico da Organização Usuária
6. alocação de blocos IP para as Organizações Usuárias
alocador de blocos da RNP

* cada solicitação de qualificação submetida é transformada num processo, identificado por um número

O fluxo da solicitação de qualificação como Organização Usuária do backbone RNP2 é conduzido com o apoio de uma aplicação especialmente desenvolvida para esse fim. Os objetivos da aplicação são:

§	registrar e armazenar informações sobre as solicitações de qualificação
§	registrar e armazenar informações (institucionais e sobre a conexão) das Organizações Usuárias
§	permitir o gerenciamento do processo
§	facilitar o processamento das solicitações recebidas

A aplicação foi projetada para inserção na infra-estrutura de serviços web da RNP e dispõe de dois ambientes para entrada, processamento e consulta de dados, definidos de acordo com o perfil do usuário e da etapa do fluxo, conforme o quadro abaixo:


Tabela 2: ambientes de interação das etapas do fluxo de processamento das solicitações de qualificação de organização usuária do backbone RNP2 e respectivas funções disponíveis

Ambiente
Etapa
Responsável
Funções
Extranet
1. submissão de solicitação de qualificação como Organização Usuária do backbone RNP2
Contato administrativo da instituição candidata

entrada de dados

Intranet
2. validação do processo
Validador dos PoPs; validador da RNP
consulta de dados; e processamento da solicitação
Intranet
3. emissão de parecer final
Relatores da Comissão de Avaliação de Qualificação (CAQ)
consulta de dados; e processamento da solicitação
Intranet
4. habilitação de contato técnico da Instituição Usuária
Habilitador de contato técnico do PoP
entrada de dados
Extranet
5. registro de informações sobre a conexão da Instituição Usuária
Contato técnico da Organização Usuária
entrada de dados; consulta de dados; e atualização de informações
Intranet
6. alocação de blocos IP para as Instituições Usuárias
Alocador de blocos da RNP
consulta de dados; entrada de dados
Intranet
-
HelpDesk RNP
consulta do status de todos os processos


2.
Manual para o registro de informações sobre a conexão da instituição usuária
 
Sobre esta etapa:

Essa etapa deve ser executada pelo contato técnico da instituição usuária. Ela é obrigatória  e representa a conclusão do processo de qualificação. 

Organizações que utilizam os serviços do backbone RNP2 mesmo antes do processo de qualificação devem completar essa etapa para garantir os recursos de endereçamento IP que utilizam. Já as organizações que ainda não são usuárias devem completar essa etapa para solicitar blocos de endereçamento IP para ativar suas conexões Internet via PoP. 

Após a qualificação da organização usuária pelo Comitê Gestor, o PoP indicado como ponto de conexão é notificado para habilitar o contato técnico da instituição usuária vinculada à organização qualificada. 

Se a organização indicou mais de um PoP como ponto de conexão, ela possui “filhas” (filiais, departamentos, diferentes campi etc.), que são chamadas de instituições usuárias. Cada PoP indicado é notificado sobre a qualificação para habilitar o contato técnico das instituições usuárias vinculadas à organização usuária “mãe”. 

É importante observar que, para assuntos relativos à conexão, a organização usuária passa a ser identificada como instituição usuária, ou seja, um usuário do serviço de conexão dos PoPs. A instituição usuária pode ter o mesmo nome da organização usuária, caso esta não possua filiais e/ou departamentos que manterão conexões individuais ao backbone RNP2. Se possuir, os nomes de cada instituição usuária devem ser únicos e, de alguma forma, distintos. 

Não é permitida a existência de mais de uma instituição usuária com o mesmo nome. Quem atribui o nome da instituição usuária no sistema é o habilitador do PoP, de acordo com o que lhe for informado pelo contato da organização usuária. 

É possível, ainda, que uma organização usuária tenha mais de uma instituição usuária vinculada a ela sendo atendida por um mesmo PoP.

A instituição usuária não precisa se qualificar como organização usuária perante o Comitê Gestor RNP, desde que a organização (instituição sede) já o tenha feito.


Exemplos:
a) uma universidade foi qualificada pelo Comitê Gestor RNP como Organização Usuária, não importando o enquadramento. Seus departamentos e/ou campi (todos localizados na região de atendimento de um mesmo PoP) são tratados pelo PoP como Instituições Usuárias, identificadas por nomes distintos e únicos, e vinculadas à universidade “mãe”. 

b) uma instituição foi qualificada como Organização Usuária, não importando o enquadramento. Esta instituição, no entanto, é um "guarda-chuva" para diversas instituições regionais que necessitam de conexão junto aos respectivos PoPs. Neste caso, a organização usuária é uma instituição usuária do PoP que endossou a solicitação de qualificação e cada filial é uma instituição usuária de um determinado PoP, identificada por um nome único e vinculada à organização usuária “mãe”. 

A habilitação do contato técnico é realizada por meio da inserção de um usuário no sistema (através do nome e do e-mail do contato técnico) e a vinculação dele a uma determinada instituição. É possível vincular um mesmo contato técnico a mais de uma instituição usuária. Usuários já cadastrados no sistema também podem ser vinculados como contato técnico de uma instituição usuária.

O habilitador do PoP, então, cadastra no sistema o nome e o e-mail do contato técnico, conforme lhe foi informado no início do processo de qualificação. Após o cadastramento, o contato técnico é notificado, via e-mail, de que está apto a registrar login e senha e preencher o formulário de informações sobre a conexão, etapa obrigatória e conclusiva do processo de qualificação. 

Para submeter o formulário de solicitação de informações sobre a conexão da instituição usuária é necessário cumprir algumas etapas seqüenciais de preenchimento de dados. Elas são apresentadas abaixo. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Os campos de preenchimento opcional são indicados explicitamente.

As informações prestadas nessa etapa ficam armazenadas. No futuro, será criada uma área para consulta e atualização das informações registradas.

Os textos apresentados abaixo <entre bracktes> são os nomes dos campos na mesma forma como são apresentados ao longo das etapas de preenchimento do formulário. Após o nome de cada um dos campos do formulário, segue a orientação de como devem ser preenchidos.

==================   INÍCIO DO FORMULÁRIO ========================

<Formulário de informações sobre a conexão>

<A Instituição já é usuária da RNP?>
<sim>
<não>
Muitas instituições já utilizam os serviços do backbone RNP2 mesmo antes da implementação desse processo de qualificação como organização usuária. Responda sim se for este o caso de sua instituição.

§	etapa 1/6 – Identificação: Contatos Técnico e de Segurança

<1. Identificação do Contato Técnico>

<e-mail:>
Escreva seu endereço de correio eletrônico. É possível cadastrar um endereço diferente do que foi informado ao PoP para a habilitação do contato técnico. Isso pode ser útil, por exemplo, para o caso de usuários cujo perfil (contato técnico) é vinculado a mais de uma instituição usuária e, dessa forma, preferem ter um endereço de e-mail específico para cada perfil. 

<DDD:>
Escreva o prefixo para receber ligações telefônicas interurbanas.  O DDD pode ser informado nas formas XX ou XXX.

<telefone:>
Escreva o número de seu telefone. Esse campo aceita até 15 caracteres alfanuméricos e permite, dessa forma, que se informe algum ramal.

<fax> 
Escreva o número do fax para envio de documentos.

<2. Identificação do Contato de Segurança (opcional)>
No processo de tratamento de incidentes de segurança, tempo é um fator crucial. Assim, identificar a pessoa (ou grupo) responsável pelo atendimento a eventuais solicitações de informações ou providências a respeito de incidentes de segurança que envolvam a rede da instituição é uma prática operacional muito importante.

O Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da RNP (CAIS) é dedicado ao registro, tratamento e acompanhamento de problemas de segurança que envolvam as redes conectadas ao backbone RNP. 

Idealmente, o Contato de Segurança da instituição deverá, também, atuar como canal de 
divulgação dos alertas, recomendações e outras informações disseminadas pelo CAIS através de fórum fechado.
 
O preenchimento das informações sobre o Contato de Segurança é opcional, apesar de ser altamente recomendável. Se qualquer uma das informações for preenchida, todas serão, automaticamente, obrigatórias. 

Caso não sejam preenchidas as informações sobre o Contato de Segurança, assume-se que o Contato Técnico deverá ser acionado para tratar questões relativas à segurança da rede. 

<nome completo:>
Escreva o nome completo do contato de segurança que responderá pelas respectivas questões relativas à rede da instituição usuária.

<DDD:>
Escreva o prefixo para ligações telefônicas interurbanas para o contato de segurança da rede da instituição usuária.  O DDD pode ser informado nas formas XX ou XXX.

<telefone:>
Escreva o número do telefone do contato de segurança. Forneça um número que permita acioná-lo em situações de emergência (bip, celular, rádio etc.). Esse campo aceita até 15 caracteres alfanuméricos e permite, dessa forma, que se informe algum ramal

<fax>
Escreva o número do fax institucional para envio de documentos ao contato de segurança.

<e-mail>
Escreva o endereço de correio eletrônico do contato de segurança.


§	etapa 2/6 – Situação atual de conexão da instituição

<3. Informações sobre conexão à RNP2>

<A conexão da Instituição é:>
<direta ao PoP>
<através de outra instituição>
    <Qual?>
<através de rede regional>
    <Qual?>
As opções de resposta são exclusivas. Responda essa pergunta considerando a conexão física que a instituição mantém para utilização do backbone RNP2.

<Indique a velocidade da conexão da instituição ao PoP:>
<Kbps Mbps Gbps>
Escreva a velocidade da conexão física no campo correspondente e selecione uma das três unidades para especificar a velocidade informada.

<Esta velocidade é:>
<estimada>
<exata>
Especifique se a velocidade de conexão física informada na pergunta anterior pode ser considerada exata. 

<Explique como se dá a conexão da Instituição ao PoP da RNP2:>
Descreva as características técnicas da conexão. Indique: 
§	equipamentos terminadores;
§	tecnologia de transmissão (ATM, Frame Relay, SDH etc.)
§	meio de transmissão (rádio, fibra óptica etc.)
§	qual é a operadora de telecomunicações que provê a conexão:

<4. Informações sobre outras conexões>
<A Instituição contrata comercialmente serviços de conectividade IP a terceiros?>
<sim>
<não>
Informe se a instituição mantém uma conexão à Internet independente da conexão via backbone RNP2.

<Se contrata, identifique o(s) provedor(es) de conectividade alternativo(s):>
Escreva o(s) nome(s) do(s) provedor(es) contratado(s).

§	etapa 3/6 – Estimativas de usuários

<5. Estimativas de usuários>

<Qual é a estimativa de máquinas instaladas na Instituição:>
<atualmente>
<em 1 ano>
<em 2 anos>
A pergunta requer todas as três respostas. Escreva o número de máquinas instaladas atualmente e as duas estimativas para os próximos períodos. 

<Especifique o número de usuários estimado para uso da conexão:>
<docentes/pesquisadores>
<alunos/visitantes>
<TOTAL>
Todos os três campos são de preenchimento obrigatório. Se sua instituição for de ensino/pesquisa, informe o número de docentes/pesquisadores; o de alunos/visitantes; e a soma, acrescentando outros se houver, no <total>.
Se a natureza das atividades de sua instituição for outra,  preencha os campos <docentes/pesquisadores> e <alunos/visitantes> com o valor 0; e informe apenas o total.

§	etapa 4/6 – Blocos de endereços IP atualmente alocados

O preenchimento dessa etapa só é exigido para instituições que já são usuárias do backbone RNP2. Nela, você deverá informar quais são os blocos IP atualmente alocados para sua rede.

Se sua instituição não for usuária, essa etapa não será apresentada e o formulário seguirá na etapa seguinte.

<6. Endereços IPs atualmente alocados>
<Escolha o formato preferido e informe os blocos já alocados.>
opção 1:
<endereço inicial:>
<endereço final:>
<adicionar>

opção 2:
<endereço inicial:>
<máscara:>
<adicionar> 

<blocos alocados:>
<remover>

A forma como você vai informar os blocos já alocados é opcional. A primeira opção é informar o endereço inicial e o final. A outra opção é informar o endereço inicial e selecionar qual a máscara de sub-rede utilizada para a aplicação calcular o bloco correspondente. 

Seja qual for a opção escolhida, após informar o bloco alocado, clique em <adicionar>. O bloco informado será exibido na caixa <blocos alocados:> 

Adicione, um de cada vez, todos os blocos alocados. É possível retirar um bloco informado da caixa <blocos alocados:> selecionando o bloco desejado e clicando em <remover>.

O registro dos blocos alocados só é feito quando você avançar o formulário para a próxima etapa.

§	etapa 5/6 – Solicitação de blocos de endereços IP

Essa etapa é exibida para todas as instituições. O preenchimento é opcional para instituições que já são usuárias do backbone RNP2 e obrigatório para instituições que não são usuárias. 

<7. Solicitação de blocos>

<solicitação:>
Nesse campo, selecione o bloco desejado de acordo com as três opções disponíveis: 

<1 bloco /26;>
<1 bloco /25;>
<n blocos /24>

<se bloco /24, quantos:>
Se a opção foi por blocos de máscara /24, informe a quantidade desejada.

<justificativa:>
Forneça a justificativa para a solicitação feita.

<comentário que queira associar à esta solicitação: (opcional)>
Campo de preenchimento opcional, serve para acrescentar alguma informação necessária à avaliação da solicitação.

§	etapa 6/6 – Confirmação das informações

Esta é a última etapa do formulário. Todas as informações prestadas são exibidas para confirmação. É possível retornar a qualquer uma das etapas anteriores para fazer correções. Leia atentamente as informações antes de submeter o formulário.

Após a confirmação de submissão, é exibido o número do processo criado a partir do formulário submetido. Esse número pode ser usado posteriormente, por e-mail, para obter informações sobre o andamento do processo.

A solicitação de blocos IP é transformada num processo, assim como a confirmação de blocos já alocados. Após a confirmação de submissão, é exibido o(s) número(s) do(s) processo(s) criado(s) a partir do formulário submetido. Esse número pode ser usado posteriormente, por e-mail, para obter informações sobre o andamento do processo.


