


A Wiser Tecnologia possui em sua essência ser um completo 

parceiro tecnológico para seus clientes. Promovemos soluções 

em diversas áreas de tecnologia e ciência de dados, para auxiliar 

de forma direta na gestão do ambiente tecnológico e na criação de 

valor e crescimento de seus parceiros.  

Conheça nossas soluções !  
solucao@wiserti.com.br



Onde você pode nos encontrar

Com bases físicas

Atendimento remoto



Professional Services / Outsourcing 

Consultoria e Planejamento Estratégico em T.I.

Dispomos de equipe qualificada para atender e administrar sua necessidade de 
mão de obra tecnológica nas áreas de Service-Desk, Infraestrutura, Segurança da 
Informação e Telecomunicações.

Possuímos uma equipe com amplo conhecimento e oferecemos auxílio no formato 
de consultoria nos segmentos de Infraestrutura, Telecomunicações, Banco de dados, 
Planejamento Estratégico em Tecnologia e Governança de Tecnologia.
Ajudamos a área de T.I. da sua empresa a alcançar um alto índice de qualidade, 
redução de custo e mais produtividade. 



Soluções em Infraestrutura de T.I. & Datacenter

Soluções em Desktops e Notebooks

Soluções utilizando a mais alta linha de fabricantes renomados de mercado, atuando 
com venda e locação de ativos de Infraestrutura, Redes e Telecomunicações.

Fornecimento de suprimentos de Hardware nos formatos de venda e locação para 
Notebooks e Desktops dos líderes de mercado.



Segurança da Informação

Virtualização / Disaster Recovery

Ferramentas de Firewall e antivírus, para colocar seu ambiente computacional 
dentro de altos padrões de segurança, garantindo a confidencialidade e integridade 
dos dados de sua empresa. 

Soluções de virtualização e recuperação de desastres, reduzindo seu parque 
tecnológico de servidores e ainda melhorando significativamente o plano de 
contingência e disponibilidade. 



Soluções em Cloud
Cloud Server: 
Soluções em Cloud fornecendo o mais alto padrão de disponibilidade e 
produtividade, nos formatos Colocation e Hosting e trabalhando com tecnologia 
VMware e Openstack em Datacenter com padrão TIER III, garantido o SLA de 99,95% 
de disponibilidade de todo o seu ambiente.

Cloud Backup:
Backup de forma simples e prática para os arquivos e documentos empresariais, 
possibilitando sincronização com até 5 dispositivos simultaneamente, mantendo alta 
segurança utilizando criptografia e garantindo a segurança de seus dados.



Conectividade

Telecomunicações

Projetos de conectividade atuando em estreita parceria com a operadora VIVO, 
possibilitando projetos de transmissão de Dados, MPLS, VPN-IP e projetos especiais, 
somos especialistas em conectar sua empresa de forma rápida e eficiente.

Pensando em ser um parceiro completo de soluções, oferecemos projetos especiais 
de terminação fixa para sua empresa, fornecemos soluções completas em E1, 0800 e 
0300, com uma grande variedade de produtos adequados a sua necessidade.



PABX / URA

PABX Virtual (Cloud)

Modernize seu PABX e utilize nossa URA Digital. Produto completamente adaptável 
para qualquer estrutura, proporcionando alta tecnologia com um valor acessível 
para pequenas e grandes empresas. 

Solução de PABX Virtual operando com o ambiente de PABX em nuvem, o que 
possibilita a utilização de ramais IP e retira a necessidade de estrutura de PABX 
na empresa.



Analytics & Business Intelligence 

Licenciamento Microsoft 

Soluções muito além do Business Intelligence, oferecemos ferramentas e metodologias 
completas voltadas ao seu negócio. Colaboramos para que sua empresa atue com o 
alto índice de informações relevantes e estratégicas, ajudando a gestão em importantes 
tomadas de decisão e transformando posse de informação em resultados.

Representação para licenciamento de Software em todos os produtos e serviços da Microsoft. 



Conheça nossas soluções e 
eleve o nível tecnológico da 
sua empresa.

85 98103-8274

solucao@wiserti.com.br


