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Manutenção Preventiva

O serviço de manutenção de equipamentos e
infraestrutura da Nubes Tecnologia garante que seus
equipamentos operem com o melhor desempenho

e maior disponibilidade.

Noc

Nosso Centro de Monitoramento de Redes e Sistemas
(Network Operations Center) realiza diagnósticos

proativos, enviando alertas e tomando ações que,
desta forma, possa evitar a indisponibilidade de 

serviços na sua rede.

Service Deck

Ganhe tempo com o atendimento remoto imediato.
Proporcionamos velocidade e qualidade para

solucionar os problemas da sua empresa.

Gestão de Infraestrutura de TI

Utilizando ferramentas de gestão de infraestrutura de TI,
gerenciamos o parque de software e hardware da
sua empresa, com inventário físico e lógico, tempo

de vida útil e o completo gerenciamento
da manutenção.

Gestão de Projetos e Contratos

Solução de acordo com as necessidades
da sua empresa. Consultoria, elaboração,

execução e gerenciamento dos seus 
projetos e contratos, garantindo sempre

o melhor negócio.

Gestão de Departamento de TI

Através de longa experiência da Nubes Tecnologia em
Gestão Administrativa e outsourcing, gerenciamos

seu departamento de TI de forma eficiente, sempre
com foco na Redução de Custos, visando

um maior benifício.

Servicos



Firewall

O Nubes firewall é um sistema operacional designado para
segurança de dados, já atendendo às normas da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), as quais oferecem os controles
administrativo do ambiente, tornando a gêrencia dos recursos
e manutenção de internet mais eficientes e práticos.

As soluções disponibilizadas pelo Nubes Firewall melhoram o
desempenho da rede através de suas funções de controle de
intrusos, gerenciando os acessos dos usuários e gráficos de 
utilização dos recursos, entre outros, garantindoa a 
segurança e disponibilidade de sua rede.

O Nubes Firewall fornece um conjunto de ferramentas que disponibilizam
segurança aos dados e redes, através de sua interface de gerenciamento
web, facilitando a tarefa diária de gerência do ambiente.

Segurança e Gerenciamento



Cloud

Esteja à frente das tendências de mercado e supere os 
desafios com novas tecnologias.

Tenha a comodidade e segurança de hospedar sites, e-mails,
servidores e demais serviços em um ambiente de nuvem,
reduzindo custos de infraestrutura e trazendo facilidades
de acessos com uma gestão simplificada.

Através  de uma nuvem privada própria, fisicamente
instalada em data center, (localizado no sul do brasil),
disponibilizamos soluções para armazenamento de
arquivos até ambientes complexos.

Personalizamos suas necessidades e demandas.

Sistema em Nuvem



Redes

Melhore a organização e o desempenho de sua rede
com assertividade nas configurações de protocolos e
serviços que são responsáveis por trasportar toda a 
comunicação da corporação.

Para atender as exigências de segurança corporativa,
adequada às normas  exigidas legalmente, ou por 
necessidades especificas, atuamos na criação de projetos
e adequações conforme necessidades para quem
busca tranquilidade quando o assunto envolve redes.

IPv4 ou IPv6: seja qual for sua necessidade, atendendo
às normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
adequamos ou restruturamos as configurações lógicas
de equipamentos ativos e servidores.

Soluções para Conectividade



Telecom

Atendimento e qualidade na comunicação são fatores
fundamentais para proporcionar aos seus parceiros e 
clientes experiências agradavéis, quando em contato
com a sua empresa, gerando proximidade e confiança.

A Nubes oferece produtos e serviços, entregando soluções
personalizadas para o seu negócio, atendendo a 
crescente demanda de comunicações unificadas e
soluções em comunicação, capazes de reduzir 
custos e aumentar a lucratividade com as melhores
soluções do mercado.

Comunicações Unificadas



Free open source

Dispomos a integrar soluções profissionais, robustas e 
otimizadas, que não exijam cobrança de licenças ou
taxas periódicas para operação de softwares ou 
sistema, adequando-as às necessidades da sua 
corporação ou até mesmo em softwares de serviços,
como e-mails, diretório, autenticação, virtualização,
antivírus, servidor de arquivos, entre outros.

Sistemas em código aberto, tem como vantagem o acesso
ao código fonte, permitindo a personalização do ambiente,
conseguindo uma personalização conforme a necessidade da
empresa.

A Nubes Tecnologia conta com uma equipe de profissionais altemente
qualificados, certificados e que amam o que fazem.

Tecnologia Aberta e Livre



Solucoes integradas de tecnologia
da  informacao e comunicacao

O mercado corporativo brasileiro já vem, ao longo do tempo dos últimos
anos, experimentando os benefícios ocasionados pelo rápido avanço das
tecnologias na convergência da tecnologia da informação e telecomunicações.

A NetConsult fornece as soluções adequadas para otimizar a sua estrutura,
ganhar tempo e fortalecer seu negócio, conquistando produtividade e
rentabilidade.

Com mais de 20 Anos de  experiência, disponibiliza aos seus parceiros um
completo e integrado portifólio de tecnologias e serviços, em que a qualidade
e a atualização contínua são prioridades.

Personalidades de acordo com o perfil de cada cliente proporciona tranquilidade,
segurança e eficiência nos produtos e na execução dos serviços.

A NetConsult conta também com uma equipe de profissionais altamente
qualificados e certificados e uma excelente estrutura técnica para o suporte.


