Consultoria TI

FAÇA CRESCER O
SEU NEGÓCIO,
COM OS MELHORES

CONSULTORIA TI
Opte pela experiência, suporte e colaboração de um
parceiro que é já a primeira escolha de grandes
instituições. Escolha ganhar, com a Eurotux, uma resposta
de futuro às necessidades do presente.

Vantagens de um serviço profissional
São inúmeras as razões pelas quais vale a pena escolher a Eurotux
como parceiro tecnológico: especialização e competência; provas
dadas no mercado; soluções inovadoras e competitivas; forte
desempenho de investigação e desenvolvimento; política de
evolução e melhoria contínua; serviço completo, flexível e
escalável; qualidade do serviço e aporte de valor aos clientes.

As empresas com maior crescimento
e que mais se destacam a nível
mundial são empresas do sector
tecnológico ou com uma forte aposta
nas novas tecnologias

dos contratos de fornecimento
externo na área de TI são focados na
redução de custos
(Fonte: Estudo Gerenciamento de
Serviços de TI)

Ajudamos as empresas
a reduzir riscos e
custos, melhorar o
desempenho e agilizar
os negócios

das organizações consideram a área
de TI importante ou muito importante
para a execução da estratégia global
de negócio
(Fonte: IT Governance Institute 2011)

Do que é que precisa?

Formação especializada

Como parceiro tecnológico, a Eurotux procura soluções de valor
orientadas para a redução de custos, melhoria da eficiência e da
fiabilidade de todos os sistemas. Actuamos ao nível de: gestão de
infra-estruturas; integração de sistemas; comunicações unificadas; mobilidade; soluções end-to-end e outsourcing TI.

Apresentamos um conjunto de serviços de formação, adaptados
às necessidades de cada empresa e que permitem rentabilizar
melhor as soluções implementadas. Distinguem-se a formação à
medida em tecnologias de software aberto e segurança e a
formação em desenvolvimento de aplicações utilizando
tecnologias abertas.
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Independentemente do tamanho ou sector de actividade, é importante contar
com um parceiro em quem confiar a operacionalidade das infra-estruturas para
ser possível dedicar mais tempo e recursos ao desenrolar dos negócios.

Auditoria
de redes
Quando bem realizada, uma auditoria
de redes oferece informações essenciais que ajudam na concretização de
importantes objectivos de negócio. É
nosso objectivo que os serviços e
soluções tenham um impacto efectivo
positivo no futuro das empresas.

Sistema de
monitorização
A monitorização e alarmística permitem detectar a ocorrência de incidentes e efectuar a gestão de capacidade,
acompanhando a evolução da
utilização de recursos. Somos parceiros
de excelência na implementação
destas soluções

Suporte e
Manutenção
Trabalhamos em estreita proximidade
com o cliente no sentido de garantir
uma permanente actualização, melhor
gestão dos recursos humanos e físicos,
máxima segurança, minimização de
situações de risco, ganhos em
flexibilidade e produtividade e redução
de custos de infra-estruturas.
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