Um pouco
sobre nós
Criada há mais de 13 anos, tem por objetivo,
tornar cada vez mais prático e eficaz a utilização
dos recursos de TI no dia a dia de seus clientes.
Contando
com
uma
equipe
altamente
qualificada, a Netscanner está sempre atenta as
inovações do mercado, desenvolvendo soluções
que resultam em melhores resultados na
evolução de seus clientes.

Fornecendo atendimento personalizado, com
qualidade e melhor custo/benefício do mercado.

Experiência em
estruturação e gestão de
softwares, legados e
sistema de apoio.
Serviços para clientes que
possuem matriz e escritórios fora
do Brasil ou realizam e colaboram
em atividades internacionais.

Soluções para
Gestão e Infraestrutura
As melhores práticas para desenvolvimento de
software são utilizadas, buscando encontrar soluções
que resultam no crescimento e na evolução de
nossos clientes. De acordo com o modelo de Fábrica
de Software, estamos sempre atentos às inovações
do
mercado,
nossos
profissionais
utilizam
metodologias que melhoram de forma contínua a
qualidade, a eficiência técnica e a produtividade.

Utilizamos metodologias de gestão de projetos e
processos na nossa operação com a adoção das
melhores práticas de gestão de TI e uma Central de
Serviços
com
diferentes
níveis
de
pronto
atendimento para Suporte às equipes.

Solução
Desenho da solução recomendada,
atendendo o escopo, prazo e
orçamento do cliente.

Suporte
Assessoria de um consultor e equipe
técnica durante todo o processo.

Atendimento
Canais abertos e ágeis para a
constante comunicação com o cliente.

Produtos

O NetERP é um sistema de Gestão Empresarial,
com funcionalidades que visam melhorar o dia-a-dia
de suas atividades. Possuí vários módulos, de fácil
acesso e entendimento, que irão auxiliar cada vez
mais na gestão de sua empresa. Além de estar em
um ambiente em nuvem, que pode ser acessado de
qualquer lugar e de qualquer dispositivo.

O Relato é um software de relatórios, que se conecta
a um banco de dados relacional SQL, com a
finalidade de extrair informações em tempo real
com rapidez e eficiência.

Uma tecnologia que permite que o usuário
armazene todos os seus dados em um servidor
online, dispensando a necessidade de um
armazenamento local.

Implementação
e projetos de
Infraestrutura

Auditoria do
ambiente de TI

Infraestrutura Inteligente
em Nuvem

O serviço de auditoria do
ambiente de TI visa
identificar se a TI está
sendo administrada da
forma mais segura, com
os melhores custos, análise
e tratamento de todos os
riscos.

As já consolidadas nuvens
públicas permitem que
empresas contratem
infraestrutura de TI a
qualquer momento e
durante o tempo que
necessitarem, permitindo
obter uma eficiência de
custo inédita e tempo de
mobilização mínimo.

Produtividade,
Colaboração e Office 365
As suítes de produtividades
do Microsoft Office 365 são
a nova geração de
ferramentas de colaboração
e comunicação e unem em
uma plataforma de nuvem,
todos os benefícios e
recursos para a
produtividade total.

Datacenter
Hyperconvergente
Estruturas enxutas de TI
que agregam todos os
recursos de computação,
desde CPU e memória à
discos, redes e
infraestruturas de
virtualização.
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Tecnologias como backups
contínuos, virtualização e
recuperação
rápida,
são
alternativas altamente viáveis
para garantir a continuidade
dos ambientes de TI.
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Continuidade de negócios e
recuperação de desastres
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Atendimento, Inovação
e Sustentação
Suporte
- Equipe especializada em
atender e solucionar
chamados remotos e
presenciais, em realizar
manutenção e instalação
de microcomputadores e
de sistemas (Office,
Windows, Linux e Mac);

- Controlamos e
inventariamos os seus
microcomputadores e
servidores;
- Dimensionamos e
cotamos equipamentos de
informática.

Redes
- Temos uma equipe
especializada em Linux e
Windows, infraestrutura
convergente e
hiperconvergente, redes
sem fio e cabeadas;

- Consultoria e projetos de
infraestrutura, para
adequação (suportar os
seus sistemas e processos),
expansão, implantação de
novas redes e integração
entre filiais.

Sistemas
- Atuamos com projetos e
aplicativos sob demanda,
para manutenção evolutiva
e corretiva de sistemas,
relatórios e integrações;

- Ajudamos a dimensionar
a infraestrutura a ser
adquirida para implantação
do seu sistema ERP.

- Auxiliamos na
implantação e escolha do
melhor sistema para sua
empresa;

Dimensionamento de
Hardware e Software
O crescimento de sua empresa depende diretamente da
infraestrutura de TI

- Oferecemos soluções completas, que englobam desde a
infraestrutura de hardware com servidores, estações de
trabalho - notebooks ou desktops até armazenamentos e
bancos de dados.
- Temos licenciamento de softwares, dimensionados para o

tamanho da sua empresa!

- Somos homologados e trabalhamos em parceria com os

melhores e mais confiáveis fabricantes do mundo!

- Como revenda oficial Microsoft SILVER, temos acesso

antecipado às versões mais recentes de softwares, para
estarmos sempre preparados para atender à sua empresa
no momento certo.
Temos uma política de preços agressiva e linhas de crédito
com ótimas condições.

Faça a escolha certa
para o seu parceiro
de Informática.

Acerte no alvo!

+55 (31) 3586-8007
atendimento@netscanner.com.br
www.netscanner.com.br
www.facebook.com/netscanner

