


A empresa
Desde 1999, a INFORSERV Soluções em Tecnologia, tem como pro-
posta proporcionar à seus clientes  os  melhores serviços e produtos 
com custos altamente competitivos.

Com  ampla gama de soluções tecnológicas nossa principal meta é 
possuir clientes  totalmente  satisfeitos, auxiliando-os a  proteger e 
gerenciar  suas  informações, atendendo as seguintes áreas:

- Peças e serviços  de  manutenção para os  equipamentos: 
. Servidores Risc IBM HP; 
. Servidores  x 8 6 IBM, Lenovo, HP e DELL; 
. Storages IBM, Lenovo, HP, DELL/EMC e NetApp; 
. Unidades de backup IBM, HP e DELL;

            . Microcomputadores e Notebooks de todas as marcas. 

- Contratos de manutenção flexíveis para equipamentos de grande 
e médio porte, com SLA de acordo com a necessidade do cliente, 
Central de Chamados on-line e com excelente custo/benefício.

- Possuímos especialização para avaliar e fornecer peças e upgrades 
para toda a linha de equipamentos complexos (Main Frame, Plata-
formas Risc e servidores x86) com preços altamente competitivos, 
pois fazemos parte de uma rede internacional de fornecedores.

- Fornecimento de servidores, storages,  unidades  de  backup, 
computadores, notebooks e equipamentos de rede.

- Serviços de recuperação de dados.

Durante 22 anos atuando no mercado, a INFORSERV Soluções em 
Tecnologia, conquistou diversos clientes, dentre eles: Volvo do 
Brasil, Sanepar, Celepar, Copel, DER, HC-UFPR, ICI, Compagás, 
Grupo Barigui, Grupo JMalucelli, entre outros.

Possuímos uma rede seleta de parceiros de negócios e dis-
tribuidores, tais como: Lenovo, Cisco, IBM, IbTechnology, Microsoft, 
Officer, IngramMicro e Alcatéia.

Amplo estoque de peças e equipamentos

 Rede internacional de fornecedores
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Serviços de Hardware
Serviços  de   manutenção, configuração,  remanejamento, 
moving, instalação, upgrades e alteração de engenharia para 
equipamentos das seguintes plataformas:

- Servidores Risc IBM e HP;
- Servidores Cisc x86 (intel-AMD) IBM, Lenovo, HP, Dell/EMC;
- Storages e unidades de backup IBM, Lenovo, HP, Dell/EMC e
NetApp;
- Equipamentos para redes;
- Desktops e notebooks;
- Serviços de recuperação de dados.

Corpo técnico certificado por fabricantes.
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Certificações



Serviços
Instalação e configuração de:

- Sistemas operacionais;
- Aplicativos;
- Softwares de segurança e antivírus.

Locação de equipamentos semi-novos :
- Servidores;
- Desktops;
- Notebooks;

Assessoria e suporte local/remoto: 
:- Sistema Operacional IBM AIX;

- Sistema Operacional IBM z/OS;
- Banco de dados IBM DB2.

Assessoria e consultoria de TI para fundos de pensão:
- Amplo conhecimento em processos e sistemas 
previdenciários;

- Soluções específicas para entidades de previdência.

Rua Padre Anchieta, 2454 lj 12 - Bigorrilho 
Curitiba - PR 
CEP 80730-000

Contatos:

Comercial: 
Tel: 41 3209.2124 - comercial@in4serv.com.br

Serviços:
Tel: 41 3209.2123 - suporte@in4serv.com.br

www.inforserv.com.br
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Desenvolvimento de websites responsivos
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