


APRESENTAÇÃO 

A Qualysis é uma empresa de consultoria 

em tecnologia, que está no mercado há 

mais de 20 anos, e está localizada em 

Osasco-SP. Voltada à Gestão de 

Informática, sempre visando soluções na 

redução de custos, eficiência nos 

processos. Nosso know-how e expertise 

nos segmentos empresariais, conta com 

as melhores metodologias de mercado, 

trazendo as ferramentas de alto 

desempenho para atender nossos 

clientes. 

Nossos consultores possuem grande 

experiência nos diversos ramos de 

atuação, além de conhecimento técnico 

atualizado e especializado, prestando 

serviços dentro da ética corporativa, 

método e eficácia para suprir as 

necessidades dos clientes com alto nível 

de performance e qualidade. 

 



NOSSOS SERVIÇOS 

GESTÃO DE TI 

Infraestrutura / 
cabeamento 

Monitoramento 
de redes 

Controle de 
acesso a 
internet 

Manutenções 
corretivas e 
preventivas 



NOSSOS SERVIÇOS 

Manutenções 

Administração 

Suporte técnico 

•Corretivas 

•Preventivas 

•Estações de trabalho 

•Servidores 

•Cabeamento de rede 

•Servidores Windows e Linux 

•Estações de trabalho 

•Impressoras 

•Servidor de internet (controle de 
acesso) 

•Via telefone 

•Via e-mail 

•Via chat 

•Via whatsapp 

•Via acesso remoto 



CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

Aumento da produtividade dos colaboradores 

•Unificação da infraestrutura e segurança. 

•Padronização das estações de trabalho. 

•Gerenciamento de softwares, antivírus e firewall. 

•Terceirização completa da sua equipe de T.I. 

Gerenciamento de servidores 

•Monitoramento de backups. 

•Distribuição de atualizações de softwares e antivírus. 

•Politicas de acesso por hierarquia. 

Gerenciamento de acesso a internet 

•Filtro de conteúdo. 

•Bloqueio de downloads executáveis. 

•Bloqueio de redes sociais. 

•Relatório de acesso mensal. 



GERENCIAMENTO DE SERVIDORES 
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•Hardware e Software. 

•Segurança e aplicação de diretrizes. 

•Usuários, grupos, pastas, 
permissões, compartilhamentos e 
etc. 



GERENCIAMENTO DE SERVIDORES 
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•Maior disponibilidade e desempenho em recursos da rede. 

•Redução na intermitência e maior aproveitamento dos 
recursos oferecidos pelo servidor. 

•Segurança e integridade dos dados. 

•Otimização de espaço e tráfego de rede. 

•Configuração de redundância entre servidores e serviços. 



GERENCIAMENTO DE REDES 
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•Os nossos especialistas possuem o conhecimento e a 
experiência que a sua empresa precisa na administração, 
suporte e manutenção de redes físicas e lógicas. 
Proporcionando a sua empresa um ambiente de alto 
desempenho, segurança e rentabilidade. Desenvolvimento de 
projetos, planejamentos, direcionamentos,  implementações, 
gestão, suporte, manutenção e monitoramento. 



GERENCIAMENTO DE REDES 
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•Compatibilização total entre servidores e estações. 

•Gestão de usuários e permissões. 

•Proteção contínua com antivírus, firewall, tráfego de entrada e 

saída, regras de grupos. 

• Identificação de todos os pontos da rede. 

• Inclusão, remanejamento e exclusão de cabos. 

•Montagem e organização de rack´s, switch´s e patch panel´s. 



REFERÊNCIAS COMERCIAIS 

ABRANGE 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS 

BENI MOBILE 
MÓVEIS 

EFL GLOBAL 
CURSO DE 
LÍNGUAS 


