

A TRUENET é composta por Técnicos Certificados em Networking
e Segurança, alguns com mais de 20 anos de experiência no
mercado de telecomunicações em Portugal.



Estamos presentes a nível Nacional com Sede no Porto e
delegação em Lisboa.



Somos especializados em soluções de Dados, Segurança e
Telefonia.

QUEM SOMOS



Suporte


A rede do cliente é importante demais para ser deixada sem
acompanhamento em caso de falhas.



ServiceDesk
O nosso ServiceDesk faz o acompanhamento do cliente desde a
notificação do problema até à sua resolução.



Gestão e Operações




Em parceria com os clientes temos uma contínua gestão com
avaliações, controlo, decisões e implementações de novos
serviços, através de um Gestor de Rede, sempre focados na
otimização do funcionamento tecnológico da empresa.

Outsourcing


Por vezes as necessidades dos clientes vão de encontro a
requisitos que não encontram internamente nos seus quadros,
é neste enquadramento que o serviço de OUTSOURCING com
recursos especializados garante a eficiência e redução de
custos operacionais. O OUTSOURCING revela-se assim uma
ferramenta eficaz, pois permite dispor de uma abrangência
de conhecimentos e de valor humano que permite enfrentar
as constantes mudanças do negócio.

SERVIÇOS



Routing






Switching


A Rede Local da sua Empresa é ponto fulcral no seu bom
funcionamento, a sua informação tem de ser transportada
com rapidez e fiabilidade.



Com certificações em vários fabricantes temos a solução
ideal para o seu negócio.

Wireless




Com recurso a processos de routing dinâmicos ou estáticos
as redes dos clientes não ficam paradas, conte connosco
para a solução mais adequada de Routing que vai ao
encontro das necessidades da sua Empresa.

Na era em que os dispositivos móveis proliferam pelas
empresas a necessidade de uma rede “Wireless” segura,
estável e credível é ponto essencial em qualquer tipo de
negócio.

Uniffied Communications


O mundo da tecnologia de voz em IP está enraizada e as
soluções existentes no mercado são estáveis e funcionais.



Com grande experiência na tecnologia de voz desde as
centrais analógicas até aos grandes call centers, temos a
solução correta para as suas necessidades.

NETWORKING





Firewall


A segurança perimétrica da sua empresa é um ponto
chave a ter em conta para um serviço sem falhas.



Firewall de Layer 4 a Layer 7, concentradores de VPN
Client ou Lan-To-Lan.

Network Admission Control




O acesso à rede da sua empresa deve ser o mais
controlado possível. As visitas devem ser registadas e os
seus acessos à rede interna têm de ser controlados,
correndo o risco de acessos não autorizados acontecerem
com frequência.

Deteção de Intrusão


Num mundo em que os Nossos Servidores Web são a face
mais visivel da empresa, o controlo e deteção de intrusões
Web deve ser prioridade absoluta para quem quer
fornecer um “site” Web fiável e seguro.

SECURITY



Websites




Criamos websites de raiz utilizando várias das plataformas
mais avançadas e fornecemos serviços de coding em
HTML e PHP.

Aplicações Web & Mobile


Implementamos soluções integradas, Web e Mobile com
acesso a base de dados.



Desenvolvemos aplicativos para iPhone, Android, Windows
Phone de acordo com a sua necessidade.

WEB DEVELOPMENT

OBRIGADO

Siga-nos

