O QUE ESPERAR DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
E SUPORTE INFORMÁTICO DE UM

PARCEIRO DE TI?

Se os RH são o coração de uma empresa, as TI são o seu cérebro,
automatizando, integrando e agilizando processos críticos ao negócio.
É por isso fundamental que se mantenham atualizadas e a funcionar em
pleno. Recorrendo a um parceiro especializado, conta com o apoio
permanente de uma equipa que soluciona qualquer incidente (de forma
preventiva, corretiva e evolutiva) e, ao mesmo tempo, garante que a
infraestrutura informática está aproveitada ao máximo e é uma verdadeira
aliada da competitividade e rentabilidade da empresa.

COMO FUNCIONA
UM SERVIÇO TÍPICO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE INFORMÁTICO?

COMPUTADORES/
EQUIPAMENTOS
MÓVEIS

PERIFÉRICOS

ÁREA DE TI
DE UMA EMPRESA

EQUIPAMENTOS
DE REDE

SOFTWARE

SEGURANÇA

SISTEMAS
DE BACKUP

Análise
e ajustes de
performance

SERVIDORES

Diagnóstico
à situação
existente

Monitorização
contínua
Resolução
de incidentes

Sugestões
de melhoria

Ação
preventiva,
corretiva e
evolutiva

Necessidades
de atualização
e licenciamento

Deteção
e prevenção
de riscos

Consultoria
e apoio no
desenho de
soluções

Acompanhamento
e avaliação
soluções
cloud

HELPDESK
1ª E 2ª LINHA

SUPORTE
PRESENCIAL
SUPORTE
REMOTO

PARCEIRO
TECNOLÓGICO

UM PARCEIRO EXPERIENTE QUE COLOCA A ÁREA DE TI AO SERVIÇO
DO NEGÓCIO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA E SUPORTE INFORMÁTICO
Personalização e Acompanhamento Próximo
Competitividade e Flexibilidade
Conhecimento e Experiência
Garantia de Satisfação
Excelência e Rapidez

CLIENTE
Com a área de TI assegurada, a empresa pode
estar focada no que realmente importa… o
crescimento do seu negócio!

QUAIS AS VANTAGENS DE CONTRATAR
UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE INFORMÁTICO?

RENTABILIDADE
Menos custos fixos com equipa e
tecnologia interna.

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
Melhor aproveitamento dos
recursos internos para
funções core do negócio.

AGILIDADE
Rápida e eficiente resposta aos
incidentes, suporte a tempo e
horas com garantia de SLA.

QUALIDADE
Equipa técnica
especializada traz consigo
o know-how de quem
trabalha diariamente com
desafios de TI.

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS
Manutenção e melhoria contínua da
estrutura de TI asseguradas de acordo
com as melhores práticas técnicas,
funcionais e de negócio.

ESCABILIDADE
Flexibilidade para facilmente
se dimensionar,
acompanhando a evolução do
mercado e da empresa.
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA,
LEGAL E FISCAL
Garantia das versões mais
recentes, segurança, integração,
compatibilidade e cumprimento
de requisitos legais/fiscais

FACILITADOR DA ATIVIDADE
Área de TI deixa de ser um gerador de
problemas para passar a ser uma
verdadeira aliada ao serviço do
crescimento do negócio.
COBERTURA
Todo o parque informático da
empresa fica sob atenta
vigilância: hardware e software.

É ISTO QUE OBTÉM ATUALMENTE?
CONTE CONNOSCO!
A equipa da INOVFLOW está totalmente ciente da criticidade dos sistemas informáticos estarem sempre
operacionais e desempenharem corretamente o propósito com que foram criados: otimizar, automatizar e
controlar o negócio. Para tal, disponibilizamos um serviço personalizado e próximo para que consiga retirar o
máximo valor da tecnologia com a mínima preocupação. Ou seja, trabalhamos para que o seu foco seja o
negócio e não a resolução das questões técnicas do dia-a-dia.

SAIBA MAIS SOBRE O
NOSSO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE
INFORMÁTICO ALL-IN-ONE E
PEÇA UM ORÇAMENTO.
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