ARRAY SERVICE

Soluções em Tecnologia para sua empresa

ARRAY SERVICE
BEM MAIS QUE PARCEIROS...
Somos uma empresa especialista no segmento de Tecnologia da Informação,
atuando no mercado à mais de 10 anos, com a ajuda de profissionais qualificados e certificados pelas lideres de software e equipamentos como Microsoft,
Kaspersky, Lavasoftware, Dell Expert, Juniper, Lenovo, Veeam e outros. Com
vasta experiência nas áreas de gestão de ambientes, consultoria, infraestrutura,
gerenciamento e suporte. Focados na prevenção e na redução de riscos, oferecemos soluções na medida certa para auxiliar todos os processos de negócio da
sua empresa. Acompanhando as tecnologias mais recentes do mercado para
oferecer um pacote de serviços personalizados e atender da melhor forma as
suas necessidades.

SOLUÇÕES
http://

CRIAÇÃO & HOSPEDAGEM
DE SITE

CLOUD COMPUTING

SUPORTE TÉCNICO

VOIP

Faça o seu site com agente!
A nossa equipe de desenvolvimento
e criação são talentosos e muito
criativos. Faça seu site com tranquilidade e segurança, confie na nossa
equipe para planejar cada detalhe
do layout. E assim obter um serviço
de qualidade e de acordo com sua
necessidade, além disso nós
hospedamos seu Site em nosso
próprio Data Center, otimizando
para uma melhor gestão.

Soluçãos de Cloud Computing
oferecem capacidade computacional, que virtualiza seu servidor e
disponibiliza a mesma estrutura
como se você tivesse uma máquina
física. A tecnologia do Cloud
Computing permite que você
configure o seu servidor com a
capacidade que quiser.

O nosso serviço de Help Desk está
altamente capacitado, oferecendo
múltiplos canais de atendimentos,
consultoria presencial, além de
contar com um laboratório próprio
para análise e manutenções preventivas. Utilizamos um sistema para o
registro de chamados, garantindo o
controle do atendimento de forma
correta, e com a maior agilidade
possível.

VOIP é um sistema de telefonia
inteligente, que permite fazer
ligações utilizando a internet.
Reduzindo o seu custo. Ramais IP e
Analógicos, Correio de voz integrado, Captura de chamadas, Conferência Telefônica, Convites para sala de
reunião, e Tarifador.

NOSSOS PARCEIROS
TECNOLOGICOS

CLIENTES

SERVIÇOS
• SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
• INST. E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE
• GERENCIAMENTO DE REDES E CONECTIVIDADE
• MONITORAMENTO DE AMBIENTES
• CRIAÇÃO DE WEBSITE E HOSPEDAGEM

• INTERNET E WI-FI
• CONSULTORIA
• OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
• DESENVOLVIMENTO
• CÂMERAS DE SEGURANÇA

REDES E CONECTIVIDADE

MONITORAMENTO DE AMBIENTES

DESENVOLVIMENTO

CLOUD VIRTUALIZAÇÃO

OUTSOUCING DE IMPRESSÃO

HADWARE E SOFTWARE
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Fale conosco!
Tel: +55 11 4063.7205 | +55 11 2909.5625
comercial@arrayservice.com.br
www.arrayservice.com.br

