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AS 3 GRANDES VANTAGENS
DO OUTSOURCING DA
INFRAESTRUTURA DE TI
Numa altura em que é importante reduzir os custos operacionais e
aumentar a qualidade dos serviços, muitas empresas procuram as
melhores soluções para o efeito. Nesse sentido, o outsourcing da infraestrutura de TI é uma das opções cada vez mais procuradas e adoptadas.
Dado que esta é uma tendência cada vez mais frequente no meio
empresarial, é necessário que se mantenha actualizado sobre este tema.
O objectivo? Fazer as melhores escolhas para si e para o seu negócio.
Como tal, continue a ler o nosso eBook e descubra as vantagens deste
serviço!

O QUE É OUTSOURCING DA
INFRAESTRUTURA DE TI?
Tal como a palavra indica, outsourcing significa terceirização. Assim sendo,
o outsourcing da infra-estrutura de TI é a terceirização deste serviço que a
sua empresa necessita para operar.
Nesse sentido, em vez de investir em toda uma infraestrutura tecnológica,
o seu negócio passará a contar com opções de empresas especializadas
para obter os mesmos ou melhores resultados. Como tal, a produtividade
os ganhos saem aumentados.
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1. DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS
É inevitável falar das vantagens da
terceirização da infraestrutura de
TI sem falar deste ponto. Afinal,
quanto menos gastar e melhor
produtividade

a

sua

empresa

tiver, melhor.
Nesse sentido, como não tem que
suportar

os

custos

da

infra-

estrutura, tais como actualizações
das máquinas ou de pessoal,
acaba por não ter gastos com
estas acções.

2. ACTUALIZAÇÃO
Tal como foi referido anteriormente, é importante manter toda a estrutura
de

TI

actualizada.

Acontece

que

uma

das

grandes

vantagens

da

terceirização destes assuntos é, precisamente, a actualização constante
dos seus sistemas e dispositivos, além de, claro, garantir a segurança dos
seus dados.

3. AUMENTO DA CONFIANÇA NOS
PROCESSOS INTERNOS
Uma vez que toda a parte de TI do seu negócio será entregue a uma
equipa especializada, verá um aumento da confiabilidade dos sistemas e
processos internos.
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Porquê? Porque a equipa terá foco nas questões de TI, e por contar com
especialistas, terá profissionais preparados para qualquer situação.

CONHEÇA O ETIC.PC AS A SERVICE
Dado que há uma crescente necessidade
das empresas se tornarem cada vez mais
competitivas,

a

ETIC

disponbiliza

a

solução ideal para que cada negócio
possa atingir os seus objectivos. Trata-se
da Conheça o ETIC.PC as a Service, a
solução de outsourcing de infraestrutura
de TI que disponibiliza desktops com o
suporte necessário para o ambiente
empresarial.

Tudo,

claro,

no

modelo

leasing.
Nesse sentido, através de um valor mensal, terá acesso a dispositivos
preparados para os desafios quotidianos do seu negócio. Além disso, ao
aderir a este modelo de serviços de TI, conseguirá poupar até 25% face à
compra dos equipamentos ou outras soluções de leasing.
Ao confiar na ETIC estará a:
> Ter acesso a suporte completo;
> Melhorar a estrutura de TI da sua empresa com baixo investimento;
> Garantir a actualização do parque tecnológico a longo prazo;
> Ter a possibilidade de compra dos equipamentos.
Do que está à espera? Peça-nos o seu orçamento ainda hoje!
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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

