
MUITO MAIS DO QUE APENAS 
UM SUPORTE EM TI

OFERECEMOS A SEGURANÇA
QUE VOCÊ PRECISA

NOSSA PROPOSTA COMERCIAL



Parceria confiável em TI e 
Segurança Eletrônica

OBRIGADO PELO CONTATO!

Neste arquivo digital apresentaremos:

- Como podemos ajudar
- Porque a Inf
- Proposta comercial
- Como adquirir nossos serviços

Qualquer dúvida, entre em contato conosco, 
será um prazer atende-lo



COMO PODEMOS AJUDAR?

Acreditamos que a tecnologia deve dar o suporte necessário 
para o aumento da segurança onde quer que você esteja. 
Seja residência, condomínio ou empresa, conte com a Inf.

MANUTENÇÃO DE MICROS

CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDES WIRELESS E HÍBRIDAS

CFTV, ALARME, CERCA ELÉTRICA, 
PORTÃO AUTOMATIZADO E PORTARIA ELETRÔNICA

PROJETO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES

SUPORTE TÉCNICO

Manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva de Micros (Hardware e Sistemas 
operacionais)

CFTV, Alarme, Cerca Elétrica e portaria 
eletrônica. Para residências, condomínios e 

empresas.

Suporte técnico agendado ou por 
contratos, para residências, condomínios 

e empresas.

Cabeamento estruturado, Rede de dados e Rede de voz 
(Telefonia). Conforme padrões NBR, ANSI/EIA/TIA e IEEE.

Servidores Ubuntu/Debian Linux e Windows Server 2012 
R2.

E mais, temos uma novidade!



SUPORTE
REMOTO

Então, como novidade, 
a Inf oferece um serviço prático, 
rápido e de fácil atendimento ao 
cliente. 

Por agendamento, você não 
precisa sair do seu conforto 
residencial, nem mesmo aguardar 
um técnico ir a sua empresa para 
resolver os problemas enfrentados 
com o computador.



POR QUE ESCOLHER A INF?
“Muito mais do que apenas um suporte em TI, oferecemos a segurança que você precisa. 

Aqui você encontra um Infinito de possibilidades”

Desde 2007 a Inf atua no mercado tecnológico ao lado dos melhores parceiros, tudo pela satisfação de nossos clientes.

EXPERIÊNCIA NO MERCADO 

DIVERSOS SERVIÇOS

MELHORES PARCEIROS

Com mais de 10 anos no mercado, 
centenas de clientes já foram atendidos, 
entre empresas, condomínios e 
residências.

Melhores parceiros para um ótimo serviço.

Soluções para todos os tipo de clientes:

✓ CFTV, PABX, Alarme, Portão automatizado, 
Portaria eletrônica, Cerca elétrica;

✓ Projeto e administração de servidores;
✓ Suporte de micros e periféricos;

✓ Suporte técnico para todos os serviços e 
muitos outros especializados.

Capacidade de atendimento de urgência:

✓ Suporte remoto ao cliente, um 
atendimento especializado e preciso, 
atendendo a necessidade dos nossos 
clientes com rapidez e comodidade. 

EFICIÊNCIA



DIFERENCIAL INF?

ATENDIMENTO AO CLIENTE COM SERVIÇOS INTEGRADO
“Tudo integrado, do inicio ao fim, seu patrimônio sempre seguro.”

SERVIÇOS INTEGRADOS PARA TODOS OS TIPOS DE CLIENTES

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES

ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO CLIENTE

Com a variedade de soluções que oferecemos, nosso cliente encontra tudo o que precisa em um só lugar, 
desde a manutenção dos micros até o projeto de criação e implantação de segurança do seu patrimônio.

Elaboração de projetos de rede de dados, seja residencial ou corporativo, implantação e administração de 
servidores, todo suporte 

A Inf oferece diversas opções de atendimento, entre elas, você pode solicitar pelo suporte técnico para 
qualquer tipo de problema, como também, para o cliente contratual, oferecemos o suporte remoto 

totalmente gratuito, com maior agilidade e comodidade no atendimento e no suporte ao cliente. 



OBRIGADO 
NOVAMENTE PELA 
OPORTUNIDADE

Atendimento

Tel.: (81) 9 8573-3015 | 9 9860-6572 

Inf – Soluções em TI e Segurança Eletrônica

Comercial: (81) 9.8960-2911 (WhatsApp)

E-mail: atendimento@infsolucoes.com

Qualquer duvida, estamos a disposição.


