
SOLUÇÕES  ROBUSTAS  PARA  O  SEU  NEGÓCIO !

O  MELHOR  DA
TECNOLOGIA  E
SUPORTE  PERTO  DE
SUA  EMPRESA!



SERVIÇOS DE TI PARA
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

 

Com a INFOTech assumindo seu TI a sua empresa terá a tranquilidade e
segurança necessária para dar continuidade e crescimento ao seu
negocio.Utilizamos as melhores praticas nos processos para que a sua
empresa tenha controle sobre as operações

  HELP DESK
O serviço de Help Desk da Suporte TI provê suporte técnico de nível básico
em TI para empresas, o que engloba atendimento imediato aos usuários e
resolução de problemas, independentemente da localização da matriz e das
unidades do cliente.

SUPORTE N1, N2 E N3
A INFOTech possui técnicos especializados em todos os níveis de
atendimento, N1, N2 e N3 e preparados para atender todas as demandas.

Empresa especializada em soluções de TI para o seu negócio



SUPORTE EM TI

Gestão de Redes e Servidores: Implantação, monitoramento e gerenciamento de serviços de
rede, sistemas, bancos de dados, backups, políticas de segurança, links, telefonia, switches,
roteadores, access points e appliances.
 
Atendimento Nível 1: Atendimento de primeiro nível para os usuários, utilizando padrão
estabelecido com o cliente para SLAs, Catálogo de Serviços e Documentação.
 
Atendimento Nível 2: Atendimento de segundo nível com análise de causa raís para os usuários
e demais técnicos, com atuação na análise crítica de incidentes e problemas.
 
Atendimento de campo: Atendimento por demanda em campo de forma corretiva ou preventiva
com equipe no local suportando a operação, atendendo a usuários, ou acompanhando ações
técnicas de parceiros e fornecedores.
 
Outros Suportes: Suporte ao funcionamento do Sistemas de Terceiros, Suporte a Desktops,
Notebooks e Impressoras, Contato com Operadoras de Telefonia e Links, Retaguarda Técnica
com Time de Especialistas, Gestão do Conhecimento, Gestão de Licenças, Backups e Tickets.

Com atendimento especializado e preventivo. 
Suporte remoto e presencial.



MONITORAMENTO
Monitoramento de toda sua infraestrutura de TI estão funcionando sem
problemas e com 100% de tempo de atividade.

INFRAESTRUTURA
Administramos sua rede e servidores para aumentar a disponibilidade e
produtividade de sua empresa

SEGURANÇA
Cuidamos da segurança do seu negócio. Backup na nuvem, Email Corporativo e
Antivirus Gerenciado.

SERVIÇOS OFERECIDOS



LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
Somos especialistas em gerenciamento de licenças (ativos de software) para
que sua empresa fique segura.

OUTSOURCING
Consiste na terceirização de serviços, permitindo assim, que o cliente tenha
foco no seu core business.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Executamos os mais diversos serviços relacionados à instalação de redes locais e
remotas, atuando desde o projeto à passagem de infraestrutura e organização de
racks e certificação de pontos em categorias 5, 6, telefonia e rede elétrica.
 



Tecnologia em Wi-Fi
A tecnologia Wi-Fi é utilizada no cotidiano das residências e das empresas. Um bom
uso depende da adequação à demanda, seja onde for. Por isso, o WiFi
corporativo precisa ser robusto, potente e com alto desempenho, de forma a
contribuir para a produtividade na rotina de atividades.
Ao contrário do Wi-Fi comum, que não precisa ser altamente planejado,
implementado, configurado e gerenciável, o WiFi corporativo é um aliado do
negócio. Veja os benefícios que ele pode proporcionar às empresas.

A INFOTech em parceria com a UNIFI trabalha com os melhores equipamentos, é
possível conectar simultaneamente toda a sua empresa sem perder desempenho e
ainda permitir o acesso controlado aos colaboradores e clientes, melhorando a
segurança e experiência dos usuários.

Os Tecnicos da INFOTech são treinados e SÃO certificados - 
Ubiquiti Enterprise Wireless Admin UEWA - UniF



CONTROLADORA NUVEM
O gerenciamento e monitoramento de rede é vital

para manter os serviços operacionais, além de
prevenir incidentes. Nossa solução busca facilitar o

uso da linha UniFi por integradores, provendo
suporte a migração e projetos junto ao software.

Alta Disponibilidade, Acesso Remoto,
Monitoramento 24/7, etc.

EMPRESAS E COWORKING
Não é preciso ser uma grande empresa para

usufruir de grandes soluções. Nossa linha busca o
máximo de custo/benefício com uma escalabilidade

incrível, assim como sua empresa pode crescer

HOTÉIS E POUSADAS
A conectividade Wi-Fi deixou de ser um diferencial
e passou a ser vital no cotidiano das pessoas. Se a
sua rede não está suportando o crescimento do seu

estabelecimento ou não apresenta um bom
desempenho, isso pode degradar drasticamente a

imagem do loca

ESCOLAS E FACULDADES
As plataformas de ensino estão em constante

contato com a tecnologia, mas tudo precisa estar
conectado. Implantamos redes Wi-Fi para

ambientes educacionais, com políticas de acesso e
redes segmentadas para didática e acesso por

colaboradores.

WI-FI RESIDENCIAL
Trouxemos mais praticidade para você se conectar
à internet em qualquer lugar que você estiver. Seja
no seu quarto, na sala de TV ou na cozinha, o Wi-Fi
leva o alcance da sua conexão de internet a todos
os cômodos. Assim, você não precisar mais estar

perto do seu modem para conseguir o melhor sinal.

BARES E RESTAURANTES
Aquela comodidade que muitos não reclamam, mas

quase todos procuram. O acesso Wi-Fi pode
auxiliar a promover novos cardápios ou descontos,

por exemplo, utilizando o sistema de portal, sem
forçar o check-in e garantindo que aquela é a rede

do seu estabelecimento.



 

ACESSE NOSSO SITE E REDES SOCIAIS
E FICA POR DENTRO DE TUDO DA

INFOTECH

www.infotechsuporteti.com.br

www.facebook.com/INFOTechGAT

www.instagram.com/infotechgat

Matriz: Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Pereira Pinto, 141
Cidade: Porto Alegre

TELEFONE: (51) 9 9990-8052 

EMAIL:  CONTATO@INFOTECHSUPORTETI.C
OM.BR

Filial: Santa Catarina
Endereço: Rua Maria debatim ,22
Cidade: Brusque

Filial: Paraná
Endereço: R. Canadá, 379 - Bacacheri 
Cidade: Curitiba
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