Aumentamos a eficiência dos processos de negócio e aceleramos a transformação digital da sua empresa.

AinventCloud
A inventCloud é uma consultoria de serviços de tecnologia com
foco em projetos de inovação, sendo eles em ambientes físicos
ou em cloud (privada, hibrida e pública).
Temos parcerias globais e certificações dos maiores fabricantes
de TI do mundo, entregando serviços customizados para o seu
business.
Nosso objetivo é trazer a transformação digital para o dia-a-dia
das empresas com automação, segurança e agilidade.

O nosso time de serviços gerenciados atua em escala 24x7 para
atender com qualidade todos os nossos clientes.

NOSSA MISSÃO
Fornecer soluções tecnológicas
que auxiliem e impulsionem o
crescimento dos nossos clientes.

NOSSA VISÃO
Ser reconhecida como referência
em consultoria tecnológica e
serviços gerenciados por nossos
clientes e parceiros, levando
inovação, transformação digital
e excelência na execução de
projetos.

NOSSOS VALORES
•
•
•
•

Investimos no sucesso do cliente.
Ética, verdade e transparência, sempre!
Respeito às diferenças e não abrimos
mão da diversidade.
Compromisso com o crescimento e
resultados.

NOSSOS DIFERENCIAIS

Portfólio
MultiCloud/Multivendor

Previsibilidade de
investimentos (FinOps)

Projetos Tecnológicos
(DevOps)

Garantia de atender a sua
necessidade, independente
da tecnologia escolhida.

Fazemos a análise de seu
ambiente tecnológico e
financeiro na mudança
para cloud.

Somos especialistas em
revisão de arquitetura e
migrações. Atuamos desde
o inicio do projeto com
assessment, PoC, estudos
de ROI e planejamento de
implementação.

Serviços Gerenciados
Serviços gerenciados (NOC
e SOC) em escala 24x7
(trilíngue), gerenciamento
de ambiente local
(on-premises), híbrido ou
cloud.

Pós-Venda
Nosso compromisso é com o
resultado. Isso garante eficiência
na entrega e qualidade no
atendimento para esclarecimento
de dúvidas e acompanhamento no
processo de implementação!

Consultoria certificada
nas soluções dos
maiores fabricantes de
tecnologia do mundo

iC Virtual Desktop Infrastructure

PROPOSTA DE VALOR
iC Virtual Desktop Infrastructure

Identifcar, Analisar e Planejar a Infraestrutura de TI de nossos
clientes visando a transição dos serviços atrelados as workstations
para o Microsoft Azure facilitando a produtividade e colaboração
nas operações otimizando seus processos de negócio.

01

Garantir que a organização esta utilizando todo o potencial da Cloud
Microsoft Azure.

02

Equipe qualificada para suportar e incentivar os clientes na adoção.

03

Contar com um time especializado para que realizem a implementação,
migração e sustentação sem afetar a produtividade dos seus serviços.

04

Contar com um suporte rápido, direto e local que assegure uma
solução rápida e efetiva.

05

Controle dos custos e consumos das assinaturas.

Desafios
O Microsoft Azure é um
serviço de Cloud com maior
produtividade, otimização e
abrangência dos serviços
mais desejadas pelas
empresas e instituições,
porém trás consigo alguns
desafios que devem ser
superados diarmente!

Controle de
custos

Segurança da
informação

Especialistas
qualificados

Melhorar a
conectividade dos
colaboradores

Fortalecer a
produtividade dos
colaboradores

Contar com uma
plataforma unificada de
soluções empresariais

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO
Entregar um serviço de Cloud e colaboração empresarial integral,

que

inclui

a

administração

capacitados

e

certificados,

eficiente

com

implementação,

profissionais
migração

e

sustentação transparente dos serviços IaaS, PaaS e SaaS
mantendo a continuidade operacional, melhores práticas de

governança e segurança, suporte direto, local e ágil, realização

Governança de TI no
Microsoft Cloud
Azure

Melhorar a gestão de
requisitos, mudanças e
incidentes

Otimização
de custos

Contar com serviços de
Backup , Segurança e Alta
disponibilidade

Configuração de novos
serviços em pouco
tempo

Contar com
especialistas
Qualificados em
Microsoft Azure

de atividades periódicas para qualificar os usuários e incentivar a
adoção da plataforma Microsoft Azure, permitindo que o
departamento de TI da sua organização se concentre em agregar
valor ao negócio de forma estratégica e não apenas na

administração do Microsoft Azure.

O QUE PODEMOS FAZER
MIGRAÇÃO
•

Transição com segurança dos serviços on-premisses
(Servidores, Aplicações, Armazenamento, Backup,
Firewall e Rede) para cloud Microsoft Azure.
Network• Validação de continuidade do negócio.
✓ CCNA• Documentação do projeto.

✓ CCIE
✓ CCNPSUSTENTAÇÃO
•

Administração com eficácia dos serviços baseados em
Backup IaaS, PaaS e SaaS.
• Elaboração de relatórios sobre performance do
✓ Arc Serve
ambiente.
✓ Carbonite
• Melhoria continua de processos.

O QUE FAZEMOS
MIGRAÇÃO
•

Transição

com

segurança

dos

serviços

on-premisses

(Servidores, Aplicações, Armazenamento, Backup, Firewall e
Rede) para cloud Microsoft Azure.
•

Validação de continuidade do negócio.

•

Documentação do projeto.

SUSTENTAÇÃO
•

Administração com eficácia dos serviços baseados em IaaS,
PaaS e SaaS.

•

Elaboração de relatórios sobre performance do ambiente.

•

Melhoria continua de processos.

SOLUÇÃO iC Virtual Desktop Infrastructure
Governance

Customer
Transformação
Cloud
Digital
Experience

Escalabilidade

IoT

Mobile

Automatização

Inteligência
Artificial

SERVIÇOS GERENCIADOS

Big Data

Segurança
Analytics

ALGUNS DE NOSSOS
CLIENTES COM iC VIRTUAL

DESKTOP INFRASTRUCTURE

Serviços
Relacionados

iC Managed Multicloud

iC Migration Data e Infra

iC Move2Cloud
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