Soluções em Tecnologia

QUEM SOMOS
Empresa criada para promover soluções em produtos e serviços para o mercado
corporativo, inovações e resultados norteiam todas as nossas ações.

Buscamos sempre as melhores oportunidades junto aos fabricantes e principais
distribuidores do mercado, proporcionando soluções com qualidade em situações
estratégicas que agregam resultados expressivos para nossos clientes.
Acompanhando a jornada de nossos clientes, nos deparamos com as mais diversas
“dores” que os profissionais de tecnologia enfrentam no dia a dia. Nossa experiência
em NOC, SOC, Desenvolvimento e tudo o que envolve a Gestão e Apoio a Área de TI
demonstrou que a maioria das “dores” são comuns a maioria dos clientes.
Sendo assim, inovamos diuturnamente com o intuito de auxiliar nossos clientes ao
máximo, para que, sua jornada transcorra com tranquilidade, assertividade e foco em
questões importantes do Roadmap que são nobres para o core do seu negócio.

Outsourcing de Impressão
Solução para locação de Equipamentos que apoiam a área de TI
Empresa de tecnologia voltada a soluções de impressão e
desenvolvimento de projetos de Outsourcing de Impressão para
pequenas, médias e grandes empresas em todo território nacional,
com opções para minimizar gastos desnecessários de papel nas
empresas.

Liberação por crachá/biometria
Desenvolvimento de soluções de retenção de impressão com liberação
através de autenticação de crachá RFID e/ou Biometria gerando
benefícios organizacionais em confidencialidade documental,
eliminação de desperdício, descentralização e gestão com distribuição
de impressão por centro de custo.

Gerenciamento
Nosso gerenciamento de impressões em projetos de Outsourcing
nasce com a definição dos melhores equipamentos a serem usados
até o controle rigoroso através de software específico. Com a
terceirização de impressão a sua empresa reduz custos e aumenta a
gestão.

Suporte
Além do suporte técnico de todos os nossos equipamentos de
impressão, podemos fornecer um técnico terceirizado para
impressões e digitalizações dentro da sua empresa.
Nossos serviços incluem: fornecimento de equipamentos, instalação,
suprimentos, suporte técnico e software para gerenciamento,
trabalhamos em parceria com os maiores fabricantes visando o
equilíbrio técnico/financeiro de cada cliente/projeto.

Soluções Embarcadas
Desenvolvimento de soluções embarcadas para captura documental
gerando benefícios organizacionais e integração aos sistemas de
Servidor de arquivos e Storage para pesquisa.

Acesso ou Propriedade?
Aquisição
Investimento de Capital;
Despesas e Tempo do TI;
Gastos com Insumos;
Gastos com manutenção Preventiva e Corretiva.

Outsourcing
Backup de Equipamentos;
Menor Custo e Tempo do TI;
Dedução de Imposto de Renda;
Tudo incluso (exceto papel).

Outsourcing de Hardware
Solução para locação de Equipamentos que apoiam a área de TI
A locação de equipamentos, é a solução ideal para clientes que demandam um alto nível tecnológico aliado a um suporte inigualável no
mercado. Os serviços podem ser utilizados tanto para eventos de curto prazo como: eventos, feiras, congressos, etc. quanto em contratos de
média e longa duração, com atualização de equipamentos e softwares durante o contrato. A solução ideal para sua empresa ter rentabilidade,
atualização tecnológica e benefícios fiscais.

Equipamentos e Softwares

Benefícios

Desktop
Notebook
Tablet
Servidor
Switches
Storage
Firewall
Projetor
Scanner
Licenciamento SPLA Microsoft

Atualização Tecnológica
Preservação de Capital
Agilidade
Apoio Técnico
Flexibilidade de prazos
SLA Agressivo
Licenciamento SPLA Microsoft
Benefícios Fiscais

Gestão Documental – ECM/GED
Gestão Documental e Automação de Processos

Características da Solução

Uma solução de Gestão Documental e de Informação amparada em
Workflows totalmente customizáveis, permitindo acelerar e automatizar
processos. Transforme seu negócio e faça parte da Revolução Digital,
torne suas informações e Processos Estruturados 100% Digitais!

Sua empresa pode otimizar de forma inteligente a maneira de realizar o
trabalho em todos os setores utilizando uma plataforma central,
totalmente digital. Isso permite que se automatizem tarefas, simplifiquem
processos e aumentem a produtividade do seu negócio com mais
eficiência.

Ao automatizar processos estruturamos a
informação, seja através de formulários
eletrônicos, documentos digitalizados ou
nato-digitais.

•
•
•
•

Assine Digitalmente
Menos papel (Paperless)
Gestão Documental Digital
Sustentabilidade

Gestão de Patches
Gestão Documental e Automação de Processos
O módulo de gestão de patches foi idealizado para facilitar e otimizar o
processo de atualização do parque de servidores e estações de
trabalho no que se refere aos patches de segurança, necessários para
eliminar vulnerabilidades e mitigar riscos de violação de segurança da
informação nas empresas.
Esse módulo automatiza todo o processo de aplicação de patches,
iniciando pela triagem dos patches elegíveis de aplicação em cada host,
passando pelo planejamento cronológico que segue as regras de
governança da empresa antes do início do processo de atualização
propriamente dito. Este por sua vez se inicia por um backup do
servidor ou estação que será atualizado, aplicação dos patches
necessários para os equipamentos que estão sendo atualizados
(escolha dos patches), checagem da integridade dos serviços e
aplicações que estão instalados sobre este equipamento e, se
necessário, a execução de um fallback, caso algum serviço ou aplicação
sofra algum problema.

Para que se tenha uma gestão do nível de atualização do parque, você
conta com um dashboard para acompanhamento do status de cada
equipamento, além de servir como uma ferramenta que fornece dados
para o caso de uma auditoria.

Benefícios
Redução de custos - Eliminamos a necessidade de utilização de vários
profissionais durante vários dias, trabalhando em horários deslocados.
Automatizamos o processo ponta-a-ponta, reduzindo muito o consumo
de horas de profissionais.
Melhores práticas - Em função de executarmos o serviço para muitos
clientes, adquirimos muita experiência no processo. Portanto, o processo
de escolha dos patches necessários para cada tipo de servidor ou estação
é feito de maneira centralizada e o processo de checagem de serviços de
acordo com a característica de cada equipamento é otimizado, além da
maturidade dos procedimentos de aplicação de patches.
Segurança de processo - A automação do processo prevê mecanismos de
segurança, que garantem voltar ao status inicial em caso de falha,
portanto em caso de problemas, eliminando possíveis impactos na
produção.
Compliance - Garantimos a atualização de 95% do parque dentro do mês
de lançamento e 100% do parque em até 3 meses do lançamento do
patch.
Dashboard - Painel de gestão de patches centralizada que permite a
extração de dados, facilitando o processo de auditoria.

Autoatendimento
Benefícios

O que é Autoatendimento?
O módulo de autoatendimento foi idealizado para automatizar quaisquer
atividades sistêmicas, realizadas por áreas de TI ou operações de
negócios, cuja execução siga um padrão, baseado em parâmetros e/ou
autorizações dentro de um fluxo de trabalho definido.
O objetivo deste módulo é reduzir a carga de trabalhos repetitivos
executados por pessoas dentro das empresas, para aumentar a
capacidade de vazão das áreas, permitindo com que estas pessoas
possam focar e trabalhos mais “nobres”, diminuir gargalos gerado por esta
grande quantidade de trabalho, reduzir a dependência das áreas
operacionais e de TI nos processos de negócios e as possíveis falhas.

Registro

Automação

Workflow

Integração

Confirmação
positiva

Chatbot

Interface com
usuário

▪ Redução de custos - Estatísticas comprovam que um percentual muito grande de
atividades operacionais (cerca de 70%) é de baixa complexidade e, por isso, são
passíveis de automação. Com a automação destas atividades, é possível a redução
de headcount ou o aumento de produtividade das áreas.
▪ Redução de filas - Com a automação de atividades, onde as áreas demandantes
têm condições de consumo de um autosserviço, a simultaneidade de execução de
atividade por sistemas é infinita, dessa forma, as filas de espera para
determinadas demandas são totalmente eliminadas.
▪ Redução de falhas e retrabalho - Pelo fato de as atividades serem realizadas por
sistemas, mediante um processo definido, tais ações serão realizadas sempre da
mesma forma, eliminando falhas no processo.
▪ Segurança de processo - Da mesma forma, a automação garante que todas as
etapas e burocracias exigidas em determinados processos sejam rigorosamente
seguidas, além do registro de todas as solicitações e aprovações.
▪ Integração - Possuímos recursos de integração que permitem a criação de
autosserviço. Nos integramos com sistemas internos das empresas, fazendo com
que atividades executadas em sistemas internos das empresas disparem
atividades em outros sistemas, tais como ERPs, sistemas de gestão de chamados
etc. Além disso, nos integramos a sistemas de mensageria (e-mails, chatbots, entre
outros) viabilizando interação direta entre os usuários e o módulo de
autoatendimento, eliminando a necessidade de pessoas para a realização de
atividades.
▪ Melhores práticas - Possuímos vários processos de automação desenvolvidos, tais
como reset de senhas, criação de usuários, e-mails, workflow para liberação de
acesso e instalação de softwares, cancelamento de credenciais, dentre outros,
todos desenhados dentro das melhores práticas de segurança.

Painel de Operação/Scheduler
Benefícios

O que é Painel de Operação?
O módulo painel foi idealizado para executar atividades sistêmicas,
geralmente de alta complexidade e que demandem privilégios de acesso,
através das equipes de operação, que não possuem estes privilégios e que
não tenham know-how para a execução destas atividades.
O objetivo deste módulo é fazer com que as atividades programadas
sejam executadas corretamente, seguindo o roteiro desenhado pelas
equipes seniores, e sem que seja necessário dar os privilégios necessários
às equipes que executarão tais atividades e, dessa forma, os riscos de
execução de outras atividades indesejadas sejam atenuados.

Botões de
automação

Sem
necessidade
de privilégios
administrativos

Agendamento

Painel de
operações
Documentação
(Quando
executar, o que
executar,
quem avisar,
etc)

Painel
administrativo

Registro de
todas as
ações
executadas

▪ Redução de custos - Com a construção dos botões no painel, pessoas com
menor skill técnico poderão executar as atividades em qualquer horário, sem
que seja necessário o acionamento do profissional sênior, reduzindo o
consumo de horas de profissionais caros.
▪ Agendamento - Com este recurso, atividades que precisem ser executadas de
acordo com regras de tempo definidas, não serão esquecidas, pois serão
executadas automaticamente de acordo com o cronograma definido
▪ Redução de falhas - Com a programação de atividades no painel, possíveis
falhas são sensivelmente reduzidas na execução de atividades complexas, pois
as atividades serão executadas sempre da mesma forma, na mesma ordem,
mediante um estímulo, que será previamente documentado no painel.
▪ Segurança - Além de todas as atividades serem registradas, podendo ser
identificado qual usuário clicou no “botão”, com registro de data e hora, este
usuário não possui privilégios de acesso aos sistemas, ou seja, apenas o painel
possui este privilégio, preservando, portanto, o acesso ao sistema como um
todo, impedindo que este usuário realize outras atividades, senão as
programadas no painel.
▪ Agilidade - As atividades programadas no painel são, em geral, atividades
técnicas, complexas ou não, cuja execução está atrelada a um especialista
técnico com know-how e acesso ao sistema cuja ação será executada. Estas
atividades, geralmente, são executadas por conta de algum problema ocorrido
no sistema, ou alguma situação específica que requer uma ação rápida, que foi
identificada nos sistemas de monitoração. Portanto, se a equipe que monitora
puder corrigir o problema, menor será o tempo de indisponibilidade do sistema.
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