ITAAS
AL I NH E A S UA ÁRE A DE TI
CO M O CRES CIME NTO DO
S E U NE GÓ CIO

As novas tecnologias trazem oportunidades e
muitos desafios, que devem ser superados a cada
dia pelos times de TI das organizações. Detectar as
necessidades reais da sua companhia e, a partir daí,
contratar ferramentas que realmente atendam as
demandas, de maneira ágil, customizada e rentável, é
o primeiro grande passo para o sucesso.
Pensando nisso, a Sercompe desenvolveu uma forma
inovadora de fornecer todos os recursos tecnológicos
que sua empresa precisa, o Sercompe IT as a Service,
uma estrutura inovadora de operação, oferecendo
infraestrutura de TI como serviço, que reúne a
flexibilidade do cloud e a segurança, economia e
performance de um serviço on-premises.
A partir desta nova realidade, a Sercompe provoca
uma revolução no atendimento aos clientes,
implantando tecnologias de ponta acessíveis e com
custos previamente estabelecidos, capazes de
suprir as necessidades de economia, funcionalidade e
agilidade de uma empresa.
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BENEFÍCIOS
PARA A SUA
EMPRESA
Com um formato modular de serviços, a Sercompe
IT as a Service permite que os clientes invistam em
serviços de TI de maneira pontual e inteligente, de
acordo com o objetivo específico ou determinado
momento da empresa, favorecendo, por exemplo, o
investimento em outras áreas. Conheça alguns dos
benefícios:
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SECURITY
AS A SERVICE
É o modelo de gerenciamento e administração
de todas as práticas de segurança, como firewall,
autenticação, antivirus, anti-malware e detecção de
intrusão, além de softwares e hardwares necessários
para garantir o desenvolvimento seguro do negócio.
Tudo sob demanda, pensado exclusivamente para
cada cliente e centralizado por um único fornecedor.
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DR
AS A SERVICE
Aqui, a Sercompe entra com o monitoramento integral
em verificação da integridade dos dados, com
possibilidade de recuperação instantânea em caso de
desastres. A empresa investe um valor fixo mensal
para este serviço, pagando o excedente somente na
ocorrência de imprevistos.
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BACKUP
AS A SERVICE
É a utilização dos métodos mais indicados de backup,
de acordo com as demandas reais e necessidades
de cada cliente, transferindo a responsabilidade
da operação e monitoramento das rotinas para a
Sercompe.

DATA
AS A SERVICE
Consiste na transferência dos gastos de manutenção,
operação e aquisição de um data center para uma
despesa operacional flexível e pré-estabelecida,
permitindo que a empresa invista recursos em
outros projetos.

SOLICITE CONTATO
DE UM ESPECIALISTA

SOBRE
A SERCOMPE
Tudo começou em 1987, na cidade de Joinville. A
Sercompe inicia as atividades e o propósito de fazer
a diferença na área de TI no Brasil empregando toda
a sua expertise em soluções que gerem resultados
efetivos aos clientes.
Em 2007, a Sercompe ampliou a sua participação pelo
sul do país, marcando presença nos Estados do Paraná
e do Rio Grande do Sul.
Cinco anos depois, em 2012, a experiência da
Sercompe começa a gerar resultados no mercado de
São Paulo, chegando, assim, à região Sudeste do país.
Em 2016 e 2017, a empresa é reconhecida pela HPE
como Canal Destaque no Brasil e na América Latina,
respectivamente.
De lá pra cá, são mais de dois mil clientes que
confiaram na expertise da Sercompe e colheram
os frutos de uma parceria pautada na experiência e
modernização da infraestrutura e gestão de TI.

SOLUÇÃO QUE PROMOVE MELHORIAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS,
POSICIONANDO A TI COMO FATOR ESTRATÉGICO PARA O NEGÓCIO.

ACESSE

