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POR QUE CONTRATAR
OS SERVIÇOS DA MPE
SOLUÇÕES?

Porque crescemos no ritmo
da tecnologia.
Treinamento e capacitação da equipe são prioridades
da MPE Soluções. Atualizar a equipe faz parte
da nossa rotina e dos nossos investimentos.
Sabemos que um profissional capacitado poderá
atender melhor o cliente e desenhar as melhores
soluções. Nossa rentabilidade também
depende disso. Portanto, ter uma equipe top
de linha é muito mais do que discurso,
é um compromisso.

Porque desenhamos a solução
perfeita para a sua empresa.
Muito se fala em personalização, mas nem sempre
o que o mercado entrega é uma solução 100% customizada.
Nós oferecemos um serviço de Desenho de Soluções
completo, baseado na tecnologia HP.
Estamos preparados para recomendar desde aplicações
e sistema operacional até soluções de armazenamento
e componentes opcionais. Um serviço exclusivo, para atender
as atuais e futuras necessidades estratégicas do seu negócio.

Porque o suporte que oferecemos
é um dos melhores do mercado.
Experimente e comprove.
Além da melhor equipe para desenhar soluções, investimos
também no melhor time de suporte: profissionais que ficam
o tempo todo focados em encontrar as alternativas mais
eficientes e viáveis para a sua empresa e para ajudar você
a superar os desafios do dia a dia. Você contará com
agilidade, alto padrão de atendimento e garantia de serviços.

Porque temos um portfólio
de serviços que garante
mais segurança, eficiência
e produtividade na área de TI.

Suporte de Hardware
A MPE possui uma equipe técnica capaz de prover soluções de Hardware,
tanto em servidores Intel quanto Integrity.

Suporte de Software
Manter atualizada a versão do sistema operacional de seu equipamento
significa segurança para seus negócios e suporte HP up-to-date.
A MPE está preparada para assisti-lo.
Implementação de soluções de alta disponibilidade: o MC Service Guard
é sinônimo de segurança e disponibilidade, elementos indispensáveis
na sua área de TI.
Implementação de Software Data Protector: ferramenta completa
para gerar maior produtividade e oferecer mais eficiência e segurança
para os backups de sua empresa.

Locação de Equipamento
Sua empresa pode garantir a atualização constante de todo o parque
tecnológico, sem necessidade de altos investimentos, através do serviço
de locação da linha TSG, além de contar com negociações diferenciadas.

Porque somos parceiros HP
e podemos negociar condições
diferenciadas de pagamento.
Somos parceiros e revendedores exclusivos HP desde 1990. Desde então,
desenvolvemos soluções em conjunto com empresas como Oracle, Automatos
e Procwork, o que nos capacitou para o atendimento de contas Enterprise,
junto com a HP, além de contas do mercado Low-End e Mid-Range.
Além de toda essa expertise, essa parceria nos permite, ainda, proporcionar
as melhores condições de negociação para a sua empresa adquirir soluções
sob medida.

Porque oferecemos
equipamentos com qualidade
reconhecida mundialmente.

BLADES
Com tecnologia HP que acompanha
as tendências mundiais, os Blades
com os quais a MPE Soluções trabalha
proporcionam economia à sua empresa:
entre 10% e 43% com Hardware
e mais de 40% de redução com energia
elétrica; economia de espaço físico;
maior eficiência na administração
e aumento de produtividade.
É um produto modulado, fácil de expandir
de acordo com suas necessidades.

INTEGRITY
Os servidores HP Integrity proporcionam
infraestrutura confiável para executar
aplicações de missão crítica e combinam
baixo custo, alta disponibilidade,
escalabilidade e desempenho.
Uma solução inteligente, capaz
de atender necessidades empresariais
complexas a baixo custo, além de otimizar
e automatizar o uso dos servidores
de forma dinâmica.

PROLIANT
Soluções de servidor simples, acessíveis e confiáveis: os processadores
Multi-Core oferecem mais poder e eficiência, desempenho excepcional
e grande capacidade de cache e memória. Possibilidade de gerenciamento
à distância e alta capacidade de expansão: é possível adicionar memória,
discos e processadores sem perder o investimento inicial. Eles simplificam
a consolidação e o gerenciamento do servidor e adaptam-se
a qualquer tamanho de ambiente.

STORAGE/BACKUP
Conte com a mais alta confiabilidade
para armazenar e compartilhar dados,
agilizando a comunicação com clientes,
funcionários e parceiros. A segurança
pode ser um diferencial no seu negócio:
suas informações estarão sempre
disponíveis, podendo ser escaladas e
atualizadas. A MPE ajuda você a planejar,
implementar e operar sua solução de
storage de maneira eficiente.

PORQUE JÁ ATENDEMOS GRANDES
EMPRESAS DO MERCADO.
CONHEÇA ALGUNS CASES.
Banco Cacique
Cliente MPE há mais de dez anos, o Banco Cacique está sempre se atualizando e contando
com nossa expertise em seus projetos. Ao longo desse período, oferecemos não só soluções
tecnológicas, mas também serviços especializados que obtiveram excelentes resultados, graças
à relação de longo prazo e fidelidade do cliente, que nos proporcionou profundo conhecimento
de suas necessidades.

COOP
O cliente tinha a necessidade de implementar um ERP. Quando a escolha foi feita pela RMS,
a MPE ajudou a COOP a desenhar todo o projeto de atualização tecnológica. A estratégia incluiu
produtos como servidores Integrity, EVAs e solução de backup MSL.

Suzano
Há sete anos, iniciamos um trabalho com a Suzano, que mantinha ambiente tecnológico
heterogêneo, com diversos fornecedores de TI, o que impactava a produtividade. Ao longo
do tempo, desenvolvemos, em conjunto com a equipe técnica da Suzano, a consolidação
de todos os processos para a tecnologia HP.
Hoje, a Suzano Papel e Celulose é uma das maiores usuárias da tecnologia Blade HP,
com a utilização de diversas lâminas virtualizadas em seu ambiente, o que lhe proporciona,
além do aumento de produtividade e melhora no tempo de resposta, consequente economia
em todos os processos.

Temos a linha completa HP. Consulte outros
modelos e as formas de negociação.

PORQUE TAMBÉM QUEREMOS
A SUA EMPRESA COMO CLIENTE.
Estamos prontos para oferecer tudo que você precisa com agilidade e condições muito
especiais. São quase três décadas de experiência e os melhores profissionais
do mercado à sua inteira disposição.

Ligue

11 3875 1000 e descubra a solução
que podemos desenvolver para você.

www.mpesolucoes.com.br

