
 

 

 

 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como um conjunto de todas as 

atividades e soluções providas por recursos de computação. Na verdade, as aplicações 

para TI são tantas - estão ligadas às mais diversas áreas - que existem várias definições e 

nenhuma consegue determiná-la por completo. 

 

Quem somos? 

 

Com a idéia fixa em tecnologia e tudo o que há de mais novo no mercado, a paixão por 

descobrir novos caminhos para realizar o mesmo trabalho, temos aos nossos clientes 

uma única proposta; “Queremos o seu sucesso”. 

Para que isso ocorra, entendemos que cada cliente é diferenciado, portadores de 

diferentes tipos de situações e problemas em TI em qual, cada caso é estudado e 

verificado cada detalhe para que seja tomada a melhor opção para resolver os problemas 

do seu cotidiano. 

Mantemos como parceiros, distribuidores e laboratórios oficiais, optando pelo melhor 

preço e confiança de qualidade de serviços prestados, além de contar com laboratório 

interno para realizar testes e manutenções dos equipamentos e área de vendas e projetos 

para adequar os nossos serviços a sua realidade. 

 

 

 

Missão 

 

Usar a tecnologia a favor do seu sucesso, nosso cliente usando uma linguagem clara e 

objetiva de forma simplificada. 

 

 

 

Visão 

 

Ser reconhecido como aliado em sua rotina diária, melhorando a produtividade de 

funcionários, trazendo novidades de mercado, novas tendências em TI, redução de 

custos, excelência em atendimento e transparência profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o


 

 

 

 

 

Nossos Serviços 

 
 

Formas de Parceria 

 Chamados Técnicos Avulsos 

 Contratos de Manutenção Remota 

 Contratos de Manutenção In Loco 

 Contratos de Locação (Outsourcing) 

 Projetos para novos ambientes 

 Projetos para readequação de ambientes 

 Projetos para mudança física de infra-estrutura (equipamentos e usuários) 

  

Área de atuação 

Nosso foco sendo você usando tecnologia a seu favor, atendemos o usuário em qualquer 

que seja sua necessidade. 

Desde uma simples ajuda para entrar em seu email particular até a montagem do CPD 

de sua empresa. Nossa paixão não há limites para que você esteja sempre conosco.  

Alguns de nossos serviços: 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

•Desktop 

•Notebook 

•Monitores 

•Servidores 

•Software 

•Hardware 

•Roteadores e Switchs 

•Impressoras 

•No Break 

•Gerenciamento e 
criação de rotinas de 
backups 

•Desenvolvimento de 
sites e soluções WEB 

•Automação Comercial 

Telecom 

•Pabx Analogico 

•Pabx Digital 

•Celulares e Smarts 
Fones 

•Interface Celular 

•Linhas Telefonicas 

•Musica de Espera 

•Atendimento 
Automático 

•Porteiro eletrônico 

•Sistema Voip 

•Tarifação Telefonica 

Segurança 

•CFTV Analogico 

•CFTV Digital 

•Acesso Remoto via 
computador e celular 
em tempo real 

•Gravação 

•Alarme 

•Automatização de 
portões 

•Servidores de 
Cameras 

•Stand Alone 

Infra Estrutura 

•Cabeamento 
Estruturado de Voz, 
Dados, Camera, 
Eletrica e Fibra Optica 

•Infraestrutura em 
tubulações, calhas, 
canaletas 

•Montagem de Racks 

•Montagem de Quadro 
de Telefonia 

•Organização de 
cabeamento 

•Manutenção em 
cabeamento já 
existente 



 

 

 

 
 

Alguns de nossos fornecedores e parceiros: 

 

 
 


