Tecnologia
que

impulsiona

negócios

A Núcleo Tecnologia, com matriz em Fortaleza e filiais em Natal e Teresina, atua na área de
tecnologia da informação e comunicação em busca contínua de novas tecnologias, excelência
nos serviços e responsabilidade socioambiental.
Atuação:
• Cidade Digital;
• Data Centers;
• Redes sem fio;
• Videomonitoramento IP;
• Videomonitoramento urbano;
• Controle de Acesso;
• Cabeamento Estruturado;
• Comunicações Unificadas;
• Telefonia IP;
• Videoconferencia;
• Networking;
• Servidores de alta disponibilidades;
• Sistema de energia estabilizado;
• Outsourcing em TIC;
• Projetos e implementaão de infraestrutura de redes corporativas.
A essência da nossa marca se traduz na satisfação dos clientes, colegas de trabalho, parceiros,
fabricantes, fornecedores e sociedade.
Integrando tecnologias que impulsionam o desenvolvimento do seu negócio.

Missão
Integrar Tecnologias da Informação e
Comunicação de forma inovadora aos
clientes, agregando valor aos seus negócios.
Visão
Ser para os clientes a melhor empresa de
Integração de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Nordeste.

Valores
1. Lucratividade
3. Comunicação
2. Desenvolvimento 4. Compromisso

Responsabilidade social

A Núcleo integra a UBIC (União Brasileira de
Instaladores de Cabeamento) e mantém, desde 2007
um projeto social na comunidade de Targinos, em
Canindé/CE.
Já foram doadas cerca de 70 cisterna que são utilizadas
como fonte de água o ano inteiro e, principalmente,
abastecendo famílias de 5 pessoas por até 8 meses no
período das secas do Nordeste. Já foram inauguradas 5
bibliotecas informatizadas, foram doados uniformes
esportivos para o time de futebol local, roupas, cestas
básicas, e brinquedos infantis.
Estas ações são reconhecidas pela ONU por atuarem
nos 8 objetivos do milênio.

Soluções personalizadas em TI que ajudam
a desenvolver o seu negócio.

Infraestrutura

Outsourcing

A Núcleo trabalha com projetos e implementação de: data centers, sistemas de
energia estabilizados, networking, cabeamento estruturado, CFTV, controle de
acesso, servidores de alta disponibilidade,
telefones, etc. Sempre proporcionando
para o cliente excelente performance em
sua infraestrutura de TIC e permitindo
mobilidade, flexibilidade, segurança e
economia sem limite geográfico na comunicação.

Através de contratos de longo prazo a
Núcleo firma parcerias estratégicas com
seus clientes resolvendo definitivamente
o problema de desatualização tecnológica. Com o outsourcing a empresa não
precisará disponibilizar altos investimentos para seu imobilizado e contará ainda
com serviços de manutenção e atualização tecnológica constante.

Consultoria

A Núcleo está estruturada para
oferecer um pacote completo de
Suporte Técnico com técnicos de alto
nível, treinados e certificados pelos
seus principais parceiros e fabricantes.

Suporte Técnico

Outros projetos desenvolvidos pela Núcleo:
Data Centers – Datacenter de pequeno, médio e grande porte. A Núcleo proporciona redes de
alta disponibilidade, sistemas redundantes, eficiência energética e controle de ambientes tornando-as
mais efetivas, flexíveis, seguras e confiáveis.
Sistemas Operacionais – Instalação e configuração de sistemas operacionais e serviços
relacionados como Autenticador, DNS, DHCP, Firewall, Anti-Virus e Software de Monitoramento IP.
Soluções de segurança – Videomonitoramento com cameras IP e soluções de controle de acesso
fisico com ferramentas como catracas, cancelas, acessos biométricos e outros.

Parceiros

A Núcleo coloca toda sua
experiência de mais de 25
anos em tecnologia da informação, para a Núcleo consegue fornecer soluções inovadoras para ajudar no crescimento
e valorização do seu negócio.

A Núcleo oferece contratos de
prevenção e manutenção no modelo
8x5 (oito horas cinco dias na semana
e 24x7 vinte e quatro horas sete dias
por semana).
O Suporte técnico é capaz de
encontrar respostas mais eficientes
para o você em:
- Proteção contra códigos maliciosos;
- Proteção de dados - Backup;
- Monitoramento de sala segura;
- Videomonitoramento IP;
- Controle de acesso físico;
- MOVING;
- Site Survey;
- Startup de equipamentos de TI.

Ceará
Rua Barão de Aratanha, 1300 - Fátima
Fortaleza - Ceará | 85. 3455 2700
Rio Grande do Norte
Av. Arnintas Barros, 2860 - Lagoa Nova
Natal - Rio Grande do Norte | 84. 3206 1826
Piauí
Rua Adolfo Alencar, 1910 - Bairro dos Noivos
Teresina - Piauí | 86. 3235 7927
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