A empresa
Para quem busca soluções de TI personalizadas e maximizadas, que tragam alta
performance e a melhor relação custo benefício, parceira dos maiores fabricantes
de hardware e software, o embasamento de profissionais técnicos e comerciais
altamente especializados e, acima de tudo, uma proximidade que permita parceria
e compreensão de suas necessidades, além do oferecido pelo mercado. Seja
especial, seja Harbor IT!

Serviços
Networking e Segurança


Assessment, Design e Implementação de
Redes LAN, WAN WLAN



Segmentação e autenticação



Balanceamento e redundância de link



Adequação e configuração de redes físicas e
lógicas;



Solução de controle Web e e-mail



Soluções de comunicação com a Internet VPN, Firewall, proxy server e gateways



Solução de acesso remoto



Soluções de antivírus para servidores e
estações

Colaboração e Soluções Cloud


Telepresença, vídeo e audio e WebEx



Contact center



Voz, Comunicações Unificadas e telefonia IP



Design e implantação da plataforma de
telefonia IP com integração com plataformas
analógicas



Exchange online Venda e implementação



Soluções em cloud de Conferência para voz
e vídeo



Compartilhamento de arquivos;



Migração de ambientes on premises para
Cloud (E-mail, Backup, Servidores).

Serviços
Armazenamento e backup






Backup: Design , implementação,
gerenciamento, monitoramento e aplicação de
melhores práticas
Replicação de dados e alta disponibilidade
para ambientes e aplicações críticas
Armazenamento em cloud: Assessment,
Migração e Gestão;



Continuidade de negócio



Soluções de deduplicação e redução de
tempo para Backup.

Ambiente computacional e virtualização


Ambiente Microsoft



Computação Unificada, rede de
armazenamento, switches para Data Center e
virtualização.



Migração de sistemas e ambientes
operacionais de rede



Implantação de ambientes virtuais



Consolidação e virtualização de servidores e
storages



Virtualização de Aplicações



Virtualização de desktops VDI

Serviços
Suporte e análises

Serviços gerenciados



Contrato de suporte técnico 8x5 e 24x7



Backup e Restore



Suporte On-Site ou remoto



Proteção de Endpoint



Elaboração e implantação de projetos



Servidores, desktops e Ativos de rede



Análises de ambiente LAN, WAN, WLAN e
Segurança



Auditoria e Compliance



Patchs de Segurança

Elaboração de plano de contingência para
servidores e equipamentos de rede



Dispositivos móveis (MDM)



Links de comunicação (Netflow/SNMP)



Atuação na análise de causa raíz dos problemas encontrados



Atendimento estruturado com abertura de tickets com SLAs
previamente estabelecidos



Fornecimento de relatórios periódicos dos ativos gerenciados. As
informações disponibilizadas pelo monitoramento possibilitarão uma
análise detalhada do ambiente proporcionando uma série de propostas
de melhorias com pouco ou nenhum investimento





Auditoria e análise de servidores



Soluções Financeiras:


Leasing Operacional e financeiro



Aluguel de hardware e software



Financiamentos

Parceiros

Software

•Windows 10
•Pacote Office
•Office 365
•Windows
•Azure
•Share Point
•Windows Server
•Exchange
•SQL Server
•OneDrive
•Project
•Visio
• Skype for Business •Hyper-v

Pacote de soluções
composto por softwares
e serviços, conectados à
nuvem, que fornece total
mobilidade e
flexibilidade para o
negócio. Acessível de
qualquer dispositivo e
qualquer browser, o
Office 365 entrega a
mesma experiência para
os colaboradores em
qualquer plataforma.

Reuniões e chamadas com qualquer
pessoa, alta produtividade com o Office e
as conversas são protegidas por
autenticação e criptografia fortes. Você
gerencia as contas e os recursos dos
funcionários.

Segurança incorporada
desde o início, Pronto
para a nuvem quando
você estiver, baixo custo
de armazenamento,
novos benefícios do
licenciamento na nuvem

Microsoft Azure é uma coleção crescente
de serviços de nuvem integrados que os
desenvolvedores e os profissionais de TI
usam para criar, implantar e gerenciar
aplicativos por toda a nossa rede global
de datacenters. Com o Azure, você tem a
liberdade para criar e implantar o que
deseja usando as ferramentas, os
aplicativos e as estruturas de sua escolha.

Software
 arcserve Backup
Faça backup e restauração de seus dados facilmente — até mesmo em ambientes de TI altamente complexos. Não importa quão grande
ou pequeno seja o seu desafio de backup e restauração, oferecemos uma proteção de dados altamente confiável que vai além dos
backups tradicionais. No final, isso lhe ajuda a:

Evitar perda de dados

Reduzir o tempo de inatividade da empresa

Corte despesas desnecessárias

 arcserve Unified Data Protection
O UDP é o único conjunto de soluções de proteção de dados que fornece recursos de nível corporativo sem complexidade através de
backup e recuperação, imagens, replicação, alta disponibilidade, deduplicação de dados globais, integração de capturas instantâneas da
matriz de armazenamento empresarial, recuperação instantânea de VM, Bare Metal Restore (BMR) instantâneo e disponibilidade contínua
em ambientes físicos, virtuais e em nuvem.

 arcserve High Availability
Ajuda a implantar estratégias de recuperação de desastres e continuidade de negócios; reduzir o tempo de inatividade do sistema; evitar
perda de dados; atender aos exigentes — e variados — acordos de nível de serviço; mitigar o risco de perda de vendas, serviços e
fidelidade à marca e aumentar a produtividade dos colaboradores. Em resumo, uma arquitetura robusta de alta disponibilidade garante a
disponibilidade.

Software
ee
Com VMWare você cria máquinas virtuais que simulam
um PC completo dentro de uma janela (ou em tela
cheia), permitindo instalar praticamente qualquer sistema
operacional. É possível até mesmo abrir várias máquinas
virtuais simultaneamente e rodar lado a lado várias
versões de softwares que mais você tiver em mãos.





VMware
VMware
VMware
VMware

vCenter Server
Data Center
vSphere
Virtualization

A forma como as pessoas se conectam está se tornando cada
vez mais complexa. Seus clientes e funcionários querem
simplesmente se conectar. Eles esperam melhores aplicativos
que forneçam produtividade on-demand a partir de qualquer
dispositivo, em qualquer lugar, com conexões seguras e
confiáveis.
 5-10X mais rápido que soluções de mercado
 Compartilhe sua tela ou participe de uma sessão em
segundos
 Reuniões sem problemas, descomplicadas e sem
necessidade de treinamento
 Ideal para colaboração ah-hoc, demonstrações e análises
de projetos
 A implementação na empresa pode ser feita em um dia
 Criptografia SSL 256 bits
 Um terço do custo de outras ferramentas para reuniões
 Licenças acessíveis e para toda a empresa
 Cobrança simplificada e não variável

Hardware



A CISCO é uma das principais responsáveis por permitir que pessoas, empresas, governos e países possam comunicar-se, ampliar a
produtividade, melhorar a satisfação dos clientes ou até mesmo aumentar as vantagens competitivas, mudando a maneira como as
pessoas trabalham, vivem, brincam e aprendem.



Soluções em:


Infraestrutura – switches, roteadores e rede sem fio



Segurança – firewall, acesso remoto, controle e-mail e web, segmentação e autenticação



Colaboração – telefonia IP, videoconferência, webex, comunicações unificadas e contact center



Data center – Blades e servidores de rack

Hardware



UTM Unified Threat Management proteção
completa para rede, web, e-mail, aplicativos e
usuários.

Wireless controller



Criptografia



Suporte IPV6



Proteção endpoint



Web filtering



Mobile



Antispam



Firewall, VPN, Traffic Shapping, IPS



Antivirus, Antisypware, Antimalware



Hardware


Blades



Storages



Servidores



Storages



Unidades bacckup



Desktop, Workstation, Notebooks, Ultrabooks



Impressoras



Switches



Wireless

Clientes
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