Consultoria e Projetos em TI

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

A globalização e o ritmo acelerado do mundo dos
negócios levam as empresas a buscar respostas cada
vez
mais
rápidas
para
suas
demandas.
A área de TI se tornou fundamental para todas as
empresas, independente de tamanho ou tipo de
mercado, pois as demandas por soluções e serviços de
TI são constantes.
O foco no negócio e a demanda contínua por redução
de custos levou algumas empresas a optarem pela
terceirização de serviços, incluindo na área de TI.
As informações tornam-se cada vez mais importantes
para as empresas, que passam a utilizar a TI para
tomadas de decisão mais rápidas e seguras.
A evolução e a terceirização de serviços de TI trouxeram
novas demandas para a área, tais como controle de
qualidade e performance de serviços, modernização,
serviços mais abrangentes de segurança e auditoria,
entre muitas outras.
A DTMSYST Consultoria e Projetos em TI disponibiliza
profissionais experientes e altamente qualificados para
atender serviços personalizados de TI, sob medida para
as necessidades de sua empresa, sempre focando nos
melhores resultados em termos de qualidade,
performance, confiabilidade e redução de custos.
A DTMSYST Consultoria e Projetos em TI oferece
serviços sob medida para atender suas necessidades e
garantir os melhores resultados para sua empresa, tais
como:

“Sempre em busca dos melhores resultados”

Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de Projetos de TI da DTMSYST é
executado por profissionais certificados e experientes
em diversos tipos de projetos de TI em grandes
empresas do mercado, envolvendo as áreas de infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e produção,
além de projetos especiais sob demanda.

Recursos Especializados

A DTMSYST disponibiliza profissionais especializados
para a execução de diversos tipos de serviços de TI sob
a modalidade de locação, envolvendo as áreas de infraestrutura (técnicos), banco de dados (DBA),
desenvolvimento
de
sistemas
(analistas
e
programadores) e produção.
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Otimização e Performance

Análise do uso de recursos do ambiente e ajustes com o
objetivo de obter a melhor performance, permitindo a
liberação de recursos e diminuição de consumo,
resultando no aumento da capacidade de
processamento do ambiente e consequente redução de
custos da TI.

Administração de Ambiente

Disponibilizamos serviços de administração de
ambiente e/ou banco de dados, tanto em forma de
recurso residente full-time, quanto para atividades sob
demanda, ou ainda na modalidade mais conveniente
para atender as necessidades de sua empresa.
Esses trabalhos podem ser realizados localmente ou
através de acesso remoto, além de suporte telefônico,
quando aplicável.

A DTMSYST conta com profissionais especializados e
experientes nesse tipo de trabalho, com resultados de
grande impacto comprovados no mercado. O serviço
inclui:





Análise de informações do ambiente;





Análise do comportamento das aplicações em
relação ao consumo de recursos;



Análise de recursos disponíveis;



Relatório conclusivo com diagnóstico da situação;
sugestões de melhorias a serem implementadas,
recursos necessários, estimativas de prazo;



Acompanhamento
e/ou
implantação
das
recomendações com análise de resultados e
ajustes das informações se necessário;



Entrega de relatórios conclusivos, comprovando os
resultados.





Instalação, configuração e manutenção de novas
versões de Softwares;
Análise e ajustes do ambiente com monitoração
constante para garantir a melhor performance,
disponibilidade e resultados;
Suporte e orientação ao desenvolvimento para
garantir produtividade, uso das melhores práticas,
disseminação de recursos e potencialidade
disponíveis, qualidade dos serviços.
Manutenção do ambiente e/ou banco de dados:
alterações, reorganizações, revisão e melhorias dos
processos de contingência (backup, restore);
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Quality Assurance
Contato
Fones: (11) 4063-4655 / (11) 4063-4136
Email: info@dtmsyst.com
comercial@dtmsyst.com
Visite nossa página: www.dtmsyst.com

Serviço de análise de aplicações e/ou processos de
forma automatizada e/ou manual para verificar o uso
das melhores práticas. Dentre as principais atividades
temos:


Análise de códigos fonte para verificação do uso de
recursos (memória, processador, acessos às bases
de dados, etc.), visando melhoria de desempenho;



Análise de processos Batch, visando a diminuição
do tempo de processamento, redução de consumo,
disponibilidade, etc.;



Análise da estrutura dos bancos de dados,
distribuição, formas de acesso, etc., visando reduzir
I/Os para melhoria de performance.

Serviços de TI sob medida

A DTMSYST Consultoria e Projetos em TI oferece
serviços sob medida para atender as necessidades e
garantir os melhores resultados para sua empresa.

