
Go to the next level.

GESTÃO DE 
TECNOLOGIA



Quando o assunto é a 
infraestrutura tecnológica 
do seu negócio, suporte 
é importante.

Mas um modelo 
proativo de 
gerenciamento e 
monitoramento que 
prevê problemas 
parece bem melhor, 
não é mesmo

!

?



O modelo Break-Fix 
já não é mais suficiente 
para atender às 
demandas atuais 
das empresas.

Sobrecarrega a 
equipe técnica.

Gera estresse e 
insatisfação em clientes.

Perda de produtividade.

Não atende aos novos 
modelos de negócio.



IR PARA 
O PRÓXIMO 
NÍVEL.

A solução é 



Você conhece o MSP 
– Managed Service 
Provider? 

O novo modelo de negócios 
voltado para a prevenção 
de riscos.

Modelo de trabalho preventivo. 

Garantia de total disponibilidade dos 
serviços de TI.

Serviços gerenciados que atendam 
às demandas de disponibilidade, 
segurança e continuidade.

Seu cliente livre para focar nas 
atividades internas do negócio.

O MSP VOCÊ ENCONTRA NA NEXT



Os recursos tecnológicos da sua 
empresa precisam de uma atenção 
que vai além da assistência pontual 
em casos de falhas.

Modelo Break-Fix Modelo MSP
Reativo
Disponibilidade sempre 
que ocorre interrupção
Urgência para conserto imediato
Seu negócio fica parado

Proativo
Prevê cenários e 
problemas críticos
Redução significativa da inatividade
Seu negócio sempre ativo

A diferença 
é clara!



Venha para o 
próximo nível com 
o serviço de Gestão 
de Tecnologia 
da Next!

Sua empresa só tem a 
ganhar quando conta com 
um parceiro em TI que 
adota o modelo de negócio 
MSP para monitoramento 
de dispositivos.



As vantagens 
da Gestão de 
Tecnologia 
da Next vão 
transformar o 
seu negócio.

Produtividade
O monitoramento prevê 
problemas, age de forma 
antecipada e evita a interrupção 
dos serviços, reduzindo paradas 
e aumentando a produtividade.

Eficiência
Serviço eficaz, dinâmico e 
escalável que atende a todas as 
suas demandas tecnológicas.

Foco
Reduza as preocupações com 
TI e fique livre para focar na sua 
atividade principal.

Tecnologia
As melhores e mais atuais 
ferramentas existentes no 
mercado a favor do seu negócio 
e da melhoria contínua 
de resultados.

Confiabilidade
Time de profissionais 
especializados no desenvolvimento 
e implantação de estratégias de TI.



As vantagens 
da Gestão de 
Tecnologia 
da Next vão 
transformar o 
seu negócio.

Flexibilidade
Alocamos os recursos de
acordo com as necessidades 
de cada cliente.

Economia 
Contando com a nossa equipe 
e nossos recursos, você reduz 
custos operacionais.

Segurança 
Várias camadas de segurança 
(antivírus, proteção da web, 
gerenciamento de senhas, 
ferramentas de monitoramento 
de rede, backup e recuperação).

Automatização 
de tarefas
Agendar monitoramentos à 
distância e automatizar rotinas 
de backup são apenas alguns 
exemplos que economizam 
tempo e aumentam a segurança.

Gerenciamento  
remoto
Aplicativos para Android e iOS 
para que você possa levar suas 
ferramentas de TI para qualquer 
lugar a qualquer hora.

Acompanha seu 
crescimento
Você só paga pelo que 
usa e tem flexibilidade 
para expandir serviços 
conforme a necessidade.



Sistema Gerencial 
(Métricas)

Servidores Gestão de Risco

Gerenciamento eficaz e 
inteligência de dados que 
otimizam processos, previnem 
falhas e aumentam a segurança.

Gestão de 
Tecnologia 

Next oferece todas as ferramentas 
de TI necessárias para sua gestão 
de tecnologia e suporte eficazes.



Sistema Gerencial 
(Métricas)

Uma plataforma 
que integra todas as 
ferramentas de TI em um 
único painel de controle 
monitorado 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.



Servidores

Segurança e know-how 
alinhados à sua necessidade  
em servidores físicos e virtuais. 
Tudo integrado e monitorado 
pelo nosso sistema gerencial.



Gestão 
de Risco

Segurança para toda a 
área de documentação, 
licenciamento e métricas 
da sua empresa, evitando 
problemas.



Next desenvolveu 
essa solução para 
você acompanhar 
tudo de maneira 
simples e intuitiva.

Painel único
 
Destaca os problemas e 
ajuda profissionais técnicos 
a se concentrarem nos 
pontos importantes.

Mac® e Windows®
 
Experiência integrada para 
monitorar, gerenciar e 
proteger dispositivos Mac® 
e Windows® em todos os 
ambientes dos clientes. 



A Next está sempre um passo à frente, 
analisando e adiantando tendências 
tecnológicas para criar e implementar 
soluções personalizadas para o seu 
modelo de negócios.

Nós podemos levar
o seu negócio para 
o próximo nível.

GONEXT

Experiência
Mais de 10 anos 
de mercado.

Nexters
Time especializado, 
imerso em uma cultura 
focada em tecnologia 
e inovação.

Presença 
Nacional
+ de 60 unidades 
espalhadas pelo Brasil e 
+ de 500 clientes atendidos.

Confiança
Parceria com as maiores 
empresas de tecnologia 
do mercado.



A Next está próxima 
de você para o seu 
negócio alcançar o 
próximo nível.
Entre em contato. Estamos à 
sua disposição para uma conversa 
que irá mudar o seu negócio.

comercial@next.tec.br

(12) 3145-4004 
(12) 99102-7655

next.tec.br
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