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NEXA  - Um universo de soluções de TI & TELECOM
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Cases de Sucesso

 Parcerias



 Soluções



Soluções:

Comunicações Unificadas e Colaboração

✓ Equipes mais produtivas e conectadas através de uma comunicação de alto desempenho, com
aplicativos de voz, vídeo e dados integrados. Conte com a Nexa para montar uma estrutura de
comunicação com ótima relação custo x benefício e de alta disponibilidade, capaz de facilitar a
colaboração entre sua equipe a qualquer hora e em qualquer lugar.

✓ Telefonia IP & Videoconferência

Redes

✓ Com uma estrutura robusta e bem projetada, sua empresa pode crescer sem preocupações. A 
Nexa atua na implantação de tecnologias de redes perfeitamente adequadas às necessidades de 
cada cliente, utilizando equipamentos e softwares líderes de mercado e contando com um time 
de profissionais altamente certificados.

✓ Switching, Routing,  WLAN (Wireless Local Area Network)  & NAC – Network Access Control



Cloud e Datacenter

As informações e os dados de sua empresa só estarão inteiramente seguros com soluções
completas e integradas, estrategicamente desenhadas para prevenir seu negócio de qualquer
ameaça. Acreditando nisso, a Nexa possui um portfólio completo em soluções de segurança da
informação para empresas de todos os portes.
✓ End Point Protection (Antivírus)
✓ Email/Web/Content Filtering
✓ DLP/Encryption
✓ Firewall/VPN/IPS/IDS/IPS (Proteção de Perímetro)
✓ Gerenciamento de Identidade e Acesso
✓ Coleta e Correlação de Eventos (SIEM)
✓ Gestão de Riscos e Conformidade
✓ Gestão de Vulnerabilidades
✓ Monitoramento de Fraudes



Armazenamento e Disponibilidade
A Nexa entende que seus clientes precisam de um sistema de storage confiável e robusto para
armazenar arquivos fundamentais para a empresa. Com as melhores ferramentas e softwares para
o armazenamento de dados em ambientes corporativos, fornecemos soluções capazes de suportar
a demanda crescente por armazenamento de dados.
 Storage & Backup 

Infraestrutura de TI
Investimentos assertivos em uma estrutura de TI robusta e escalável garantem ganhos substanciais
de performance e otimização de custos. Garanta mais qualidade e um melhor desempenho para as
operações críticas de sua empresa através das melhores ferramentas e soluções de infraestrutura
do mercado.
 Virtualização, Service Desk Management, Serviços de Diretório & IT Management
 Servers, Blades & Application Acceleration Management
 Access Policy Manager/ Aplication Security Manager
 Global/Local Traffic Management 



 Serviços



 Service Desk
 Outsourcing
 Projetos & Consultoria
 NOC/SOC
 Governança, Risco e Conformidade
 Cloud Outsourcing
 Suporte especializado
 Serviços gerenciados



Cases de Sucesso
Exemplo de como fazer bem feito







Alguns de nossos CLIENTES







Muito Obrigado
Dúvidas!!!


