OUTSOURCING E INFRAESTRUTURA
ESTE É O NOSSO NEGÓCIO

Se você está preocupado com a eficiência operacional do seu ambiente de TI e deseja se dedicar plenamente a suas
atividades de negócio, você deve considerar a utilização de serviços de Outsourcing de TI.

SOBRE NÓS

MISSÃO - Nossa razão de existir

Atuamos há quase 20 anos no mercado, contribuindo
genuinamente com empresas que enxergam a TI
como estratégica.

Possibilitar uma TI eficiente e viável aos nossos clientes.

São mais de 50 projetos de alta complexidade
executados em diversas empresas, de vários segmentos,
que confiam no nosso trabalho, deixando suas áreas de
TI por nossa conta e focando no core business, com
tranquilidade e segurança.

VISÃO - Onde queremos chegar

Possuímos equipe técnica altamente qualificada e
certificada nas principais soluções do mercado.

MOTE - O que nos motiva

Sermos para o cliente a opção natural e um Porto
Seguro em TI.

TI com coerência!

Somos totalmente especializados em infraestrutura e em
outsourcing de TI - total ou parcial.
Conhecemos as metodologias CobIT e ITIL e temos
plenos conhecimentos de Governança de TI.

FOCO - Nossa especialidade
Pequenas e médias empresas.

(11) 4963-4500 | 4963-4600

contato@jcnet-it.com.br

www.jcnet-it.com.br

R. Dr. Eloy Chaves, 13 - Sala 02 - Guarulhos - SP

PORTIFÓLIO DE TI
Trabalhamos com soluções robustas, de parceiros renomados e prestamos um serviço de alto valor agregado para que sua TI esteja
sempre funcionando corretamente e seu negócio nunca pare.
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DEIXE SUA TI EM ORDEM

Consultoria

Podemos alinhar sua TI ao negócio, de forma estratégica,
colaborando para os resultados, realizando o atendimento
sob medida para sua empresa, com o aproveitamento dos
recursos atuais e com um baixo custo mensal.
Confira os benefícios da Terceirização!

