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tecnologia a serviço das pessoas. 



tecnologia a serviço das pessoas. 

OPTIMIZE 



A EMPRESA 

Trabalhamos com soluções de infraestrutura  

para acompanhar as constantes mudanças a que são 
submetidos os ambientes de TI.  

 

 
As soluções da OPTIMIZE estão em conformidade  

com as principais normas nacionais e internacionais  

e com as  melhores práticas  

para ambientes corporativos, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicando a 
tecnologia  
a serviço  

das pessoas 



e oferecendo soluções adequadas  

à realidade de nossos clientes,  

que podem crescer com o tempo,  

variando da instalação de infraestrutura simples 

ou redundante, até as de maior complexidade. 

 

 



Serviços de 
Infraestrutura de TI 

Serviços 
gerenciados 

Serviços 
em aplicações 

Infra como serviço 
 
Hosting dedicado 
 
Colocation 
 
Recuperação de 
desastres 
 
Serviços profissionais 
 
Armazenamento de 
dados 

Service Desk 
 
Gestão de Ativos 
 
Administração de 
Redes 
 
Integração de Redes 
 
Consultoria de Redes 

Alocação de 
profissionais 
 
Licenciamento de 
softwares 
 
Aplicativos de 
negócios 
 
Consultoria em 
aplicativos 



Com o aumento da importância para o negócio, 
surgiram alguns desafios  

para a Tecnologia da Informação, entre eles: 
 
 Alinhamento da TI ao negócio 

 
 Alta complexidade 

 
 Redução de custos e riscos 

 
 Justificar o retorno sobre os investimentos em TI 

 
 Conformidade com leis e regulamentos 

 
 Segurança da informação 



Aceitamos 
desafios 



e estamos preparados 



com a adoção 
das melhores 
práticas, 



para o cliente ser o 
              nosso presente 







e o nosso futuro. 



Profissionais 
              certificados 



Em 2018 fizemos parte do Guia de Empresas 
Instaladoras e Integradoras da RTI. 

 
A RTI é uma publicação direcionada aos mercados 
de datacom e telecom, com a proposta de cobrir 

infraestrutura e tecnologia de rede. 

http://www.arandanet.com.br/assets/revistas/rti/2018/marco/index.php 

http://www.arandanet.com.br/assets/revistas/rti/2018/marco/index.php


Em 2017 fizemos parte do Guia de Empresas 
Instaladoras e Integradoras da RTI. 

 
A RTI é uma publicação direcionada aos mercados 
de datacom e telecom, com a proposta de cobrir 

infraestrutura e tecnologia de rede. 

http://www.arandanet.com.br/assets/revistas/rti/2017/marco/index.php 

http://www.arandanet.com.br/assets/revistas/rti/2017/marco/index.php


Em 2015 fizemos parte do Guia de Empresas 
Instaladoras e Integradoras da RTI. 

 
A RTI é uma publicação direcionada aos mercados 
de datacom e telecom, com a proposta de cobrir 

infraestrutura e tecnologia de rede. 

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2015/marco/index.html  

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2015/marco/index.html
http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2015/marco/index.html


Em 2014 fizemos parte do Guia de Empresas 
Instaladoras e Integradoras da RTI. 

 
A RTI é uma publicação direcionada aos mercados 
de datacom e telecom, com a proposta de cobrir 

infraestrutura e tecnologia de rede. 

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2014/marco/index.html  

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2014/marco/index.html
http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2014/marco/index.html


Em 2012 fizemos parte do Guia de Empresas 
Instaladoras e Integradoras da RTI. 

 
A RTI é uma publicação direcionada aos mercados 
de datacom e telecom, com a proposta de cobrir 

infraestrutura e tecnologia de rede. 

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2012/marco/index.html  

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2012/marco/index.html
http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/2012/marco/index.html


www.optimize.net.br 
optimize@optimize.net.br 

Av. Rio Branco, 45 – 8º Andar 
Centro – RJ 

+55 21 2518-7132 

OPTIMIZE 
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www.optimize.net.br 


