Easy Solution
A Easy Solution proporciona a seus clientes e parceiros de negócios, soluções escalonáveis e de fácil
acesso, com profissionais certificados, possuímos um know-how eficiente e adequado para suas
necessidades, são mais de 100 competências disponíveis para o seu negócio.
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A Easy Solution é o seu parceiro estratégico em
Tecnologia, soluções em infraestrutura,
hardwares, softwares ou solução customizada às
necessidades de sua organização.

Parcerias
Parceria estratégica com os maiores fabricantes e fornecedores mundiais, oferecendo um leque de
produtos qualificados para atender as suas demandas, equipe de consultoria para entender a sua
necessidade, elabora o projeto baseado em soluções e custo benefício para seu negócio.
Com experiência comprovada em projetos de grande porte, e soluções para redução de custos em
ambientes de TI, licenciamento e aquisição de hardware.

Certificações
Com profissionais certificados e experiência comprovada em administração de ambientes complexos,
Servidores, Storage, Blade Center, Ativos de rede, Rede SAN, Segurança, Serviços e ERP, oferecemos os
melhores serviços para a sua empresa.

Soluções
Site Survey (Wiff)
Com a solução de Site Survey, nós mapeamos a sua organização para
identificar e especificar a real necessidade para aquisição de equipamento,
proporcionando uma conectividade eficaz entre seus dispositivos por meio de
rede sem fio, seja ela local ou metropolitana.

Benefícios:
Escalabilidade e integridade, disponibilidade, agregados a mobilidade de seus
equipamentos sem custos adicionais, são algumas de suas características.

Diagnóstico de Ambiente
Com esta solução nós mapeamos, e analisamos o seu ambiente de TI, e o
resultado é um relatório detalhado que apresenta as considerações a respeito
do seu ambiente, com propostas de melhorias e cenários sugeridos de acordo
com a sua necessidade.

Benefícios:
Planejamentos de investimentos de acordo com o crescimento de seu
ambiente, Identificação de problemas, criação de planos para corrigi-los.

Dimensionamento de Ambiente
Com esta solução nós analisamos as suas necessidades e especificamos os
equipamentos adequados para sua estrutura de TI, reduzindo custos e
mantendo a performance, com planejamento dos seus investimentos.

Benefícios:
Planejamento de investimentos de acordo com o crescimento de seu
ambiente, redução de custos operacionais.

EasyBOX (Firewall)
Com esta Solução nós garantimos a segurança de seus dados e serviços, além
de ser uma solução de baixo custo e completa esta solução permite o
gerenciamento através de interface WEB, e é de fácil interação.

Benefícios:
 Proteção contra malwares / Antivírus integrado
 Detecção e prevenção de intrusão
 Gestão de conteúdo / Filtro de
aplicação








Reputação
de
endereços / Bloqueio automático
AntSpam / bloqueio por conteúdo
VPN / Ciente Servidor / Site a Site
Vaucher para redes
Integração com Active Directory

Suporte a Impressoras
Com esta Solução nós damos suporte a toda sua estrutura de
impressão e disponibiliza laboratórios apropriados para impressoras
multifuncionais, lazer, jato de tina, toner, etc., com serviços de
recarga de Toners e Cartuchos.

Benefícios:
Profissionais especializados e qualificados, Serviços de coleta e
entrega, comercialização de peças e componentes.

Suporte Técnico a estações de Trabalho
Com esta solução prestamos serviço de suporte técnico remoto ou presencial,
em estações de trabalhos, notebooks, thin client, monitores VGA / LCD, etc.
 Suporte Técnico Presencial ou remoto
 Retirada e devolução de equipamentos
 Reposição de peças
 Backup de dados
 Troca de equipamentos
 Mudança de equipamentos (Remoção, transporte, entrega)

Benefícios:
Garantia da disponibilidade de dispositivos para seus funcionários, redução de tempo de parada em seu
ambiente de trabalhos, retirada e devolução no local, são alguns benefícios deste serviço.

Telefonia IP (VOip)
Com esta solução nós disponibilizamos serviços e soluções em Asterisk para
sistemas de telefonias IPs, que fornecem ligações telefônicas sobre as redes de
dados. Ele permite conectividade em tempo real entre as redes
geograficamente distribuídas, redes VoIP, reduzindo gastos e facilitando sua
gerência e Expansão.

Benefícios:









URA - Personalizada
Correio de voz com aviso por e-mail
Atendimento remoto de chamadas
Áudio-conferência
Monitoramento de chamadas
Direcionamento de chamadas por ramal
ou grupo de ramais (fila)
Gravação da chamada
Chamada em espera









Identificador de chamada (Caller ID)
Ampliações sem a aquisição de hardware
Servidor de fax
Utilização de Softphone
Administração Web
Ramais móveis (Celulares)
Interface GSN (Celular)

Suporte a Sistemas de Segurança
Com esta Solução nós implementamos e damos suporte a seu sistema de
câmeras garantindo mais segurança em sua empresa.
Criamos e damos suporte a toda sua infraestrutura de vídeos de segurança.

Benefícios:
Profissionais especializados e qualificados, Comercialização de produtos com
faturamento direto pelo distribuidor, redução de custos, são alguns de nossos
diferenciais.

Solução de Backup nas Nuvens (cópia de segurança)
Com esta Solução nós implementamos agentes de BACKUP em seus servidores
ou estações de trabalho, para realizar as cópias de seus dados.
Estas cópias são criptografadas a partir da origem, ou seja, somente você pode
dês criptografar os dados, os agentes são multiplataforma, e monitorados.
Gerenciamento das rotinas e dados pelo cliente e pela interface web,
permitindo a restauração online dos dados.

Benefícios:
Dados Criptografados.
Suporte 24x7.
Cliente Mulitplataforma
BKP de Banco de Dados.

Hyper-v / Vmware.
Exchange / Postfix.
FileServer e Apps.
Agendamento.

Compactação de até
80% dos dados.
Restauração On-line.
Interface Online.

Serviços
Gestão de Servidores
Com esta solução nós garantimos a gestão dos serviços e servidores de sua
organização, nossa equipe de especialistas realiza a gestão total ou parcial do
seu ambiente de TI, administração dos sistemas operacionais, Ampliações,
Migrações, bancos de dados, administração e gerencia de ativos de rede,
servidores e Storage, Firewall, Sistemas de Segurança e-mail e muito mais.

Benefícios:
Centralização da administração dos recursos de sua rede, Execução de
atividades dentro do prazo determinado, com acompanhamento de SLA, São
alguns de nossos diferenciais.

Gestão de Estações e Ativos de Rede
Com esta solução nós garantimos a administração das estações de trabalhos,
impressoras, sistemas de câmeras, rede, mantendo seu parque sempre
atualizado e funcionando, suporte a estações de trabalho, Notebook,
Celulares, Tabletes, Impressoras, fax, monitores, etc.

Benefícios:
Consolidação da infraestrutura e gerenciamento de ativos, segurança,
facilidade na administração, suporte aprimorado e ágil, padronização nos
processos de administração e gerencia dos dispositivos da organização, redução
de custos para sua empresa.

Gestão de TI
Com esta solução nós implantamos as ferramentas adequadas para gestão,
inventário, documentação do ambiente, hardware, softwares, e processos de
tratamento de informações de acordo com as normas mundiais, em sua
organização.

Benefícios:
Identificação e correção de problemas, configuração e gestão de ambiente,
controle centralizado dos recursos, servidores, estações, e serviços de rede,
apoio nas decisões e aquisições de novos produtos, serviços ou Softwares, otimização das negociações e da
relação com fornecedores.

Capacitação
Além de garantir o mapeamento e a gestão de toda a infraestrutura
necessária para o bom desempenho da sua organização, oferece recursos de
capacitação para os profissionais de sua empresa.
Capacitação em gerencia e administração de ambiente físico e lógico, serviços
e sistemas, etc.

Benefícios:
Capacitação por profissionais certificados com know-how eficiente, em gerencia e administração de
grandes ambientes de processamentos de Dados.

Sites & Sistemas para Web
Desenvolvimento de Sites
Soluções inteligentes e sites dinâmicos, são alguns de nossos diferenciais.
Nossos portais colaborativos são desenvolvidos mediante cada necessidade,
baseados em módulos o que facilitam sua administração e gerência dos produtos.
Com portal Administrativo, você pode inserir, modificar ou excluir itens facilmente.

SHOPP:
Os módulos de Shopping permitem a publicação, divulgação e gerência de
seus produtos facilmente.

Loja On-Line:
Os módulos de loja online permitem efetuar vendas de produtos pela
internet.

Redes Sociais:
Módulos de integração para redes sociais, fica ainda mais fácil compartilhar
seus produtos nas redes sociais.

Newsletter / Mail Marketing:
Com este módulo você pode gerenciar várias listas de clientes e fornecedores,
por seguimento, produto ou localização, agilizando campanhas de marketing
direcionadas, e possuir sua própria lista de MailMarketing.

Google Analytics / Adwords
Com estes módulos nós identificamos e produzimos relatórios personalizados,
informando a origem de seus acessos, bem como a media/valor de seus
produtos ou marcas nos motores de busca.
Além de garantir a presença nas primeiras páginas dos motores de buscas.

Site Maps:
Com este módulo podemos alimentar motores de busca como Google, Yahoo,
Bing, permitindo que seus clientes localizem seus produtos facilmente.

SEO:
Todos os nossos módulos possuem recursos de SEO, permitindo que os
motores de busca possam indexar facilmente o conteúdo das páginas
permitindo a divulgação efetiva de seus produtos.

Benefícios:
Com os sites e portais desenvolvidos pela Easy Solution fica mais fácil para você divulgar a sua marca ou
produto sem muito esforço, com poucos cliques você atualiza ou cria novos produtos.
Alguns Clientes
http://www.weberempreendimentos.com.br/
http://www.construtoraedifica.com.br/
http://www.duraco.com.br/
http://www.apenna.com.br/
http://www.lurexx.com.br/
http://www.voltscriciuma.com.br/

Comercial
Através de parcerias estratégicas a Easy Solution, proporciona a seus
clientes, uma linha completa de equipamentos e periféricos para TI.
SERVIDORES
STORAGE
UNIDADES DE BACKUP
BLADE CENTER
SWITCH LAN
SWITCH SAN
APLICES

NOTEBOOKS
DESKTOPS
TABLETS
CAMERAS
IMPRESSORAS
PLACAS FXS/FXO

Entregamos uma solução completa para redução de custos com garantia de performance e disponibilidade
em seu ambiente de TI.
Ao manifestar seu interesse em nosso trabalho, o setor comercial entra em contato com você para
entender as suas necessidades, e conta com profissionais especializados para planejar as melhores soluções
envolvendo custo benefício, garantindo que você desfrute da melhor tecnologia dentro do seu
investimento.
Através de levantamentos técnicos do seu ambiente, formulamos uma proposta baseada nas boas práticas
dos maiores fabricantes e fornecedores mundiais, a apresentação do planejamento e da proposta são
realizados na sua empresa, e você ainda pode pedir demonstrações de produtos para tirar dúvidas que
possam surgir.
Após a sua aprovação, nossos profissionais criam um cronograma de execução do projeto analisando
expectativas e fatores críticos para o sucesso do projeto.

Benefícios:
Garantia de suporte especializado a qualquer hora com profissionais certificados e capacitados em mais de
100 competências no mercado.
Planejamento, homologação e execução das atividades do projeto pré-programadas para não haver
indisponibilidade em seu ambiente.
E você conta com profissionais certificados em ambiente Microsoft, Linux, IBM IX e IOS, NOVELL;
Profissionais certificados em produtos IBM e DELL; Profissionais certificados FURUKAWA e CISCO.

Easy Solution – Cloud & Outsourcing


55 (48) 3443-3749 / (48) 9624-2893

comercial@easysolution.com.br / www.easysolution.com.br

