serviços de consultoria
e suporte
A nossa equipa de consultores vai
ajudá-lo a proteger o seu investimento
tecnológico, assegurando que
selecciona a melhor solução para o seu
negócio. O seu ambiente de produção
estará permanentemente optimizado e
operacional.
Disponibilizamos serviços abrangentes:
· Análise e levantamento de requisitos
para desenvolvimento de software.
Produzimos documentos de
especificação técnica aptos a serem
utilizados na qualificação comercial
de propostas de implementação.
· Arquitectura de sistemas,
concebemos modelos de estrutura
aplicacional, incluindo a sua
integração com sistemas já
existentes na sua organização –
propomos métodos para aumentar a
eficiência dos seus meios
tecnológicos.
· Arquitectura de base de dados,
implementamos Sistemas de Gestão
de Base de Dados (SGBD), definimos
modelos relacionais de criação e
manutenção de dados. Trabalhamos
com sistemas de eficiência
comprovada em soluções de
mobilidade empresarial –
nomeadamente Microsoft SQL
Server, ou mesmo Microsoft Access.
· Arquitectura de rede física e
wireless. Trabalhamos com os
melhores especialistas na instalação
e configuração de redes. Fornecemos
as novas soluções Motorola WiNG 5
WLAN – a mais segura e eficiente do
mercado.
· Suporte a sistemas operativos e
software empresarial – instalação
básica, upgrade e patching.
· Testes de carga e performance de
sistemas.

· Manutenção preventiva e correctiva
de sistemas, análise permanente da
operacionalidade das soluções
implementados pela Sysnetic-CMS.
Identificação de estrangulamentos e
erros de implementação latentes.
Deploy regular de novas versões e
patches de software.
· Manutenção evolutiva de sistemas.
Integração de novos requisitos e
funcionalidades pós-roll out.
· Formação. Os seus colaboradores
vão extrair o melhor da tecnologia
que implementamos. Criamos planos
de formação ajustados ao cenário.

Complementamos qualquer solução
com os melhores serviços de suporte.
A Sysnetic-CMS construiu com os seus
parceiros uma rede profissional de alta
fiabilidade que permite responder com
rapidez e eficiência a qualquer
solicitação ou urgência – relacionada
com rede de dados, software ou
hardware. Os nossos consultores são a
sua primeira linha de apoio
personalizado que pode ajudá-lo de
imediato.
Empenhamo-nos para ganhar a sua
confiança. Este é o nosso momento.
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