Segurança e infraestrutura de TI para sua empresa

Sobre nós
A Format Tech Technology é uma empresa de serviços de TI, que permite
aos clientes usar a tecnologia com eficiência. Somos uma empresa jovem
com colaboradores experientes que entregam soluções inovadoras, com

foco em propiciar ao público-alvo um melhor desempenho e mais
tranquilidade.
Reconhecida pelo comprometimento e bons resultados, nossa empresa
supera a expectativa dos clientes. Para atingir esse patamar, adotamos as

melhores práticas do segmento de TI e contamos com profissionais
especializados em diferentes plataformas tecnológicas.
Por isso, nossos clientes têm mais tranquilidade para contar com nossa
empresa para suporte técnico em TI e serviços de tecnologia, como: Backup
Cloud, infraestrutura para redes, Firewalls e antivírus, suporte técnico
especializado, etc.

Pequenas e médias empresas
Um escritório de advocacia ou de arquitetura não precisa de um
departamento de TI interno. Nesses casos, a Format Tech Technology
atua como uma empresa de suporte técnico de TI e gerencia de forma
modular os sistemas e fornecedores de tecnologia. Assim, você
terceiriza a gestão da TI, ficando livre para focar sua estratégia na
atividade-fim do seu negócio.

Grandes empresas e órgãos públicos
Para grandes empresas e a administração pública, Format Tech
Technology é uma aliada estratégica na gestão de TI, disponibilizando
especialistas em multiplataformas, projetos e serviços voltados para
novas tecnologias.
Dessa forma, oferecemos aos clientes a oportunidade de inovar e
otimizar os recursos de tecnologia da informação.

A Format Tech Technology possibilita ao
cliente manter o foco no Core Business,
sem ficar preocupado com a gestão e o
suporte de TI da operação.

Além dos serviços de suporte em TI, somos especialistas em
soluções avançadas de rede, infraestrutura, banco de dados,
dentre outras. Somos parceiros dos principais fabricantes de
tecnologia do mundo, tanto em software, como em hardware.
Por isso, nossas soluções proporcionam a você atualização

tecnológica, aumento nos resultados e otimização de recursos
com o devido planejamento de seus investimentos em tecnologia
da informação.

Elaboramos projetos de TI pensando em
suas necessidades

A Format Tech Technology tem as principais marcas do
mercado de tecnologia da informação, no portfólio de
produtos. Isso possibilita elaborar diversos projetos, de
acordo com as características e as prioridades dos
clientes.

Microsoft

A Microsoft é uma das as maiores empresas de software do mundo e tem
investido bastante em soluções de nuvem e DataCenter.
De olho nessa tendência, a Format Tech Technology desenvolve e implanta
soluções de sistemas para servidores, baseadas na linha da Microsoft. Com o
crescimento da computação em nuvem, estamos fortalecendo a parceria ao
oferecer o que há de mais avançado nas soluções da empresa norte-americana.

VMware

Servidores Dell, HP e Cisco

A VMware é pioneira em sistemas de virtualização para plataforma Intel. A
Format Tech Technology desenvolve e implanta soluções de virtualização com
sistemas VMware, desde a edição Virtual Infrastructure.

A Format Tech Technology se destaca pela especialização e capacitação técnica
para desenvolver e entregar as melhores ofertas e soluções de servidores HP, Dell
e Cisco.
Nossa equipe de especialistas atua de forma consultiva, avaliando a estrutura de
rede e o desempenho, detalhando as características e quantidades de
equipamentos que melhor contemplam as necessidades dos clientes, avaliando
inclusive a possibilidade de ampliação no futuro.

Armazenamento Dell-EMC,HP, IBM

Soluções de armazenamento de nível Enterprise exigem um parceiro
com expertise diferenciada neste modelo de solução. A Format Tech
Technology tem capacitação e experiência no desenvolvimento,
implantação e suporte em equipamentos de armazenamento SAN e IP
dos mais conceituados fabricantes do mercado de TI.

Conectividade sempre foi uma questão de extrema importância em

Redes Cisco,HP, Dell

nosso portfólio de especializações. A Format Tech Technology tem
profissionais certificados com elevadíssima experiência na entrega dos
mais diversos níveis de projetos com soluções, desde a camada core
até a camada de acesso. Temos experiência comprovada tanto para
ambientes de rede física, como para sistemas de rede virtual.
Com qualificações e certificações, nossos profissionais agregam
conhecimento teórico e prático, o que possibilita indicar soluções
inovadoras e competitivas com foco na melhoria contínua dos
serviços de TI prestados aos clientes.

Backup Cloud
A pergunta não é mais se a sua empresa vai adotar a
computação em nuvem, mas sim quando e como vai
começar. Conheça o backup na nuvem para empresas,
simples, rápido e confiável da Acronis Cloud Backup.
O Acronis resolve a necessidade de preservar as
informações com a garantia de armazenamento dos
dados fora da empresa, em Data Center Tier III,
considerado um ambiente totalmente seguro.
Sua empresa não precisará investir em softwares de
backup, fitas, unidades de armazenamento e
movimentação física dos dados.
Ao utilizar o Acronis Cloud Backup, você contrata o
serviço de backup em nuvem para empresas de acordo
com a sua necessidade de espaço. Assim, reúne
economia e eficiência ao mesmo tempo.

Agendamento de backups
Nosso sistema permite agendamentos em diversas modalidades (diário,
semanal, mensal e anual), além do backup contínuo. É possível marcar um
horário específico para fazer o backup em nuvem com segurança, sem
interferir no processamento dos servidores ou no acesso à internet.

Segurança e confiabilidade
Os dados corporativos ficam armazenados em nossos Data Centers Word
Class Tier II, localizados em prédio blindado com vigilância 24×7 e sistema
anti-incêndio. Esses ambientes têm acesso biométrico, energia elétrica
ininterrupta, sistema de detecção e prevenção contra intrusos. Além da
tecnologia anti-ransomware, que será instalada em seu dispositivo, onde a
ferramenta está instalada.
Monitoramento das rotinas
O Acronis Cloud Backup é monitorado por nossa equipe de especialistas, o
que garante a total funcionalidade do serviço de backup em nuvem para
empresas. Esse trabalho permite automatizar e executar os agendamentos
de backup. Também atuamos ativamente nas correções dos erros
apresentados nas rotinas.

Primeira Carga Ágil

Backup Banco de Dados

Auto Upgrade

Está com muitos dados ou internet lenta?
Então, envie o seu disco rígido que
faremos a carga inicial para você.

Integração nativa com o SQL Server,
MySQL e Oracle, permitindo backups em
nuvem automáticos de bases e bancos
de dados.

Atualize as máquinas para as novas
versões do backup automaticamente
pelo Painel de Controle.

Multiplataforma

Automatização

Velocidade

Backup em nuvem para Windows
Server, Linux, UNIX, VMware, Hyper-V,
Android e iOS.

Configure apenas uma vez para
automaticamente salvar arquivos de
computadores, inclusive fotos, na
nuvem.

Aproveite ao máximo da capacidade de
sua rede para salvar arquivos na nuvem,
sem restrição de largura de banda.

Segurança

Relatórios

Sem limites

A combinação de SSL com
encriptação AES256 protege os dados
do backup em todos os níveis na
nuvem.

Receba relatórios por e-mail ao final de
cada rotina, para saber se as ações de
armazenamento em nuvem estão sendo
executadas corretamente.

Nossos planos não têm limites de
restore, chamados, modificações e
criações de rotinas.

Suporte Premium

Gestão Remota

Anti-ransonware

Nossa equipe de especialistas
acompanha a implantação, ativação de
suas políticas de clou backup e o
monitoramento diário.

Pelo Painel de Controle, gerencie todos
os dispositivos envolvidos em sua
rotina de backup em um único local.

Ferramenta ativa contra ransomware,
que identifica, pausa e restaura os
arquivos automaticamente.

Terceirização de TI para Empresas
Problemas na rede de computadores, na segurança do
firewall da sua empresa, ou queda de performance afetam
a produtividade da sua equipe.

Ter uma TI preventiva, moderna e alinhada com o seu
negócio é essencial.
Com base na experiência adquirida em suporte de TI,
analisamos a demanda para oferecer serviços de
terceirização de TI em São Paulo e outras cidades
do Brasil adequados às necessidades da sua empresa.

QUAIS AS VANTAGENS DE TERCEIRIZAR SUA
TI COM A FORMAT TECH TECHNOLOGY?

Equipe Especializada

Atualização Tecnológica

Documentação TI

Contamos com profissionais
capacitados em servidores, redes,
banco de dados, virtualização e
outros serviços de terceirização de TI.

Tenha um plano de atualização
tecnológica com base em evidências e
elaborado seguindo as prioridades,
budget e objetivos definidos para o seu
negócio.

Documentação completa para a
terceirização de infraestrutura de
TI: servidores, redes, estações,
software,
sistemas e outros equipamentos.

Planejamento atual TI

Acessos Ilimitados

Consultoria

Nossa equipe é especialista em
servidores, redes, banco de dados,
virtualização e outros ativos de TI, o
que permite fazer o plano perfeito para
o seu negócio.

Nossas soluções de terceirização e
outsourcing de TI em SP e no Brasil
incluem acessos remotos ilimitados,
independentemente do que foi
contratado.

Nosso time de consultores mostra
como é possível tomar as melhores
decisões para usufruir de todos os
benefícios do outsourcing de TI a favor
do seu negócio.

VEJA AS VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO DE TI

Manutenção de Computadores
Suporte técnico remoto ilimitado e
manutenções periódicas remotas sob
demanda é uma das vantagens da
terceirização de TI.

Gerenciamento de Backup

Gestão de E-mail

Soluções de backup de dados local e em
nuvem ideais para o seu negócio, com
gerenciamento especializado.

Gerenciamento e configuração de
contas de e-mails, Office 365 e antiSpam.

Gestão de rede

Gestão de Servidores

Gestão de Segurança

Acompanhamento especializado para o
uso perfeito dos recursos e do
cabeamento estruturado.

Equipe altamente qualificada para gerenciar
servidores físicos e virtualizados nas
plataformas VMware e Hyper-V com
bastante eficiência.

Nossas soluções em outsourcing de TI
incluem: antivírus de última geração e
firewall, com recursos gerenciados por
nossa equipe de especialistas.

Obrigado!
Estamos aqui para ajudá-lo 7 dias por semana. Entre em contato agora!

Mande um whatsapp!

(11)97061-7242

contato@formattech.com.br

www.formattech.com.br

