Inicio

“Há 10 anos prestando serviços em Tecnologia da Informação,
ormação, adquirimos competência
fundamental envolvendo as principais tecnologias e os melhores fabricantes do mercado; e é
com esta experiência que colocamos à sua disposição produtos e serviços com o que há de
mais moderno, dentro das melhores práticas de TI.”
Finalização

Missão
Oferecer serviços
de Tecnologia da
Informação com
agilidade,
comprometimento
e baixo custo,
agregando valor
e inovação ao
negócio de
nossos clientes,
respeitando a
sociedade e o
meio ambiente.

Visão
Ser uma empresa
de referência no
ramo de
prestação de
serviços de
Tecnologia da
Informação
conquistando
relacionamentos
duradouros.

Valores
Integridade
Ética
Transparência

Responsabilidade
Profisional
Ambiental
Social

Inovação
Busca pelo melhor

“Nossos profissionais são preparados para entender o ambiente de sua empresa e oferecer
soluções para os processos técnicos e operacionais, garantindo a melhoria da qualidade dos fluxos
de trabalho e redução de custos.”

Controle

Planejamento

Execução

“Nossa área de implantação
ão trabalha seguindo as boas práticas da gestão
de projetos descritas no PMBOK
PM
do PMI®, subdividindo todo e qualquer
projeto em fases, conforme mostrado acima,
acima de modo a garantir melhor
gestão de eficiência no proc
ocesso. Em cada fase, a gerência das disciplinas
do PMI® são exercidas pelo gestor responsável pelo projeto.”
projeto.

Microsoft®

•Microsoft
Microsoft® Certified Professional
•Microsoft
Microsoft® Certified Desktop Support Technician

ITIL®

•ITIL®
ITIL® Foundation Certificate in IT Service
Management

PMI®

•CAPM®
CAPM® - Certified Associate in Project
Management

“Profissionais treinados e certificados para atuar,
atuar baseando-se nas
boas práticas ITIL® e nas práticas gerais de gerenciamento de
projetos regidas pelo PMI®,
PMI® com conceitos de uma empresa
orientada a processos, controles,
controle auditoria, revisão dos processos,
treinamentos e melhoria contínua.”
contínu

“Ao contratar os serviços da CONNEXXUS, sua empresa contará com alta qualidade e ao mesmo tempo
simplificará seu ambiente de TI reduzindo a quantidade de fornecedores.”

PRODUTOS E SERVIÇOS
Infraestrutura

Produtos

Outsourcing

Tecnologia da
Informação

Desktops

Tecnologia da
Informação

Service Desk

Segurança da
Informação

Server Based
Computing

Cisco
Soluções de
Segurança

Mobilidade

Assistência
Técnica
Especializada

Microsoft
Thin Client
MacAfee

Confiabilidade: Serviços e
Produtos que agregam
valor, inovação e
disponibilidade

Soluções Otimizadas:
Serviços e Produtos que
cabem em qualquer fase
do ciclo de vida de TI da
sua empresa.

Dell
Lenovo

Service Desk
Help Desk

Revenda
Autorizada

“Nossos produtos e serviços são adaptados às
necessidades específicas de sua empresa. Nossos
profissionais possuem ampla experiência nos mais
diversos ambientes tecnológicos existentes no
mercado.”

IBM

Diferenciais
CONNEXXUS

Hewlett-Packard
Positivo

Ativos de Rede
Virtus Backup

Intelbras
Sony Vaio

Field Service

Thin Clients

Help Desk

Certificado Digital

Bematech
Samsung
Oiwtech

Central de Reparos

Servidores
Asus

Impressão
Soluções Microsoft

Untangle
Google Apps

Impressão
Anti Virús

Soluções Linux

Acer

Softwares

Login

LG Electronics

Intel

Amazom

CONNEXXUS Tecnologia da Informação
Av. Guapira, 600 – Sala 5 – Tucuruvi - 02265-001 – São Paulo – SP
(11) 2532-1272 - contato@connexxus.com.br - www.connexxus.com.br

Implementação Ágil:
Soluções aplicadas de
forma a não impactar os
negócios de sua empresa.

Apple

Locação

CORPORATIVO | PME

Semp Toshiba

Ecologicamente Correta:
Engajada no conceito de TI
Verde.

“Aumentar a disponibilidade e simplificar o gerenciamento
com o suporte integrado para o seu ambiente
de hardware e software de multi-produtos
e multi-fornecedores.”

