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Numa era em que a tecnologia ganha
cada vez mais um lugar de destaque,
fazer o melhor uso dela e dos seus
recursos é a chave do sucesso de
qualquer

negócio.

Além

do

planeamento detalhado e cuidadoso, é
preciso reunir os esforços necessários
para alcançar a eficiência desejada.
Por isso, apostar em ITOPs é a melhor forma de optimizar o seu negócio.
Como? Explicamos-lhe abaixo.

O QUE SÃO ITOP'S?

ITOPs é a abreviação de IT Operations (em português, Operações de TI),
que se refere ao conjunto de processos e serviços que são geridos pelo
departamento ou equipa especialista de TI.
Estas operações são cruciais para manter e garantir serviços, aplicativos e
tecnologias necessárias para gerir um negócio.
As áreas de actuação mais comuns das ITOPs são ao nível de:
Infraestruturas de rede;
Operações e help desk;
Gestão de servidores e dispositivos.
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Contudo, não são as únicas. As Operações de TI incluem também tarefas
como

instalação

e

manutenção

de

redes

internas

e

externas,

conformidade regulatória e de segurança, gestão de data center,
licenciamento e gestão de software para uso interno, gestão de
armazenamento, configurando e mantendo a infraestrutura de rede, entre
outros. Ou seja, pode-se afirmar que as ITOPs tratam de manter o seu
negócio a funcionar em pleno.

PORQUE DEVE CONTRACTAR SERVIÇOS DE ITOP'S?
Além de tornar todas as operações mais eficientes e produtivas, motivos
não lhe faltam para contractar este tipo de serviços. São eles:
Usar os dados para potenciar os resultados do seu negócio (receitas,
satisfação do cliente, etc);
Automatizar processos recorrentes;
Diminuir os transtornos causados por falhas ou incidentes.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO?
Embora possa estar relutante quanto a esta decisão, acredite que é a
melhor que pode tomar para a sua empresa. Porquê? Porque vai poder
beneficiar da:
Análise dos dispositivos e dados;
Detecção de anomalias no ambiente de TI;
Redução do tempo de resposta a incidentes;
Aprimoramento do uso da tecnologia analítica para automatizar
processos;
Correlação das diversas fontes de dados (firewall, banco de dados, logs,
entre outros).
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EM QUEM DEVE CONFIAR PARA RESOLVER OS
SEUS PROBLEMAS DE TI?

Com tantas vantagens, está na altura de
contar

uma

equipa

capaz

de

corresponder e garantir as necessidades
do seu negócio. Não se preocupe, pode
sempre contar com a ETIC.
Porquê?

Possuímos especialistas para apoiar a compreensão dos processos e
desenhar soluções;
Temos uma equipa de arquitectos para orientar o processo de
licenciamento;
Detemos vasta experiência em correlacionamento de dados de
múltiplas fontes e conhecimento de solução;
Dispomos de uma equipa de especialistas em data Science para apoiar
a análise e tratamento dos dados Big Data;
Temos especialistas certificados na plataforma Splunk.

Descanse! Foque-se em gerir o seu negócio e deixe os problemas de TI
com os profissionais da ETIC.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.
Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao

