
GO TO 
THE NEXT 
LEVEL.



Inovar é essencial 
para a evolução 
da humanidade.
Hoje é difícil imaginar como seria 
a nossa vida se ninguém tivesse 
lançado um olhar futurista para 
as coisas ao redor.



Por isso, é importante 
estar sempre ligado nas 
tendências do futuro.

Tudo que não inova, 
para no tempo.

Inclusive, o seu negócio! 
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Então, pergunte-se:

Quando o 
assunto é inovar, 
sua empresa 
está sempre um 
passo à frente?



Afinal, seu negócio 
pode ficar onde está.

Ou pode ir para 
o próximo nível 
com a Next.Afinal, seu negócio 

pode ficar onde está.



A Next 
acredita 
que inovar 
é o único 
jeito de 
evoluir.

Acompanhar as 
mudanças com 
agilidade é estar 
um passo à frente. 
Mas essa não é uma 
tarefa fácil.

Para isso, é 
fundamental contar com 
uma parceria que sabe 
o que é preciso para fazer 
o seu negócio inovar e 
evoluir constantemente.



Nós 
podemos 
levar o seu 
negócio para o 
próximo nível.

GONEXT

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, prevenindo quaisquer tipos de problema e 
gerando melhorias significativas.

Otimização de processos   
Ganho na produtividade 
Crescimento exponencial 
Lucros crescentes



A Next 
tem o que 
é preciso 
para você 
ir além.

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.



Metodologia 
própria

Adequamos sua empresa 
tecnologicamente, 
atendendo às demandas 
do mercado corporativo 
e promovendo inovação.

Entendemos
seu negócio

Implantamos soluções 
para a sua empresa, 
criando produtos que 
impactam diretamente 
no seu modelo 
de negócio.

Entregamos 
valor rápido

Temos paixão pelo 
seu sucesso e criamos 
parcerias para oferecer 
mais valor e agilidade à 
sua estratégia.

Exploramos 
possibilidades

Nosso time não para! 
Estamos em constante 
atualização trazendo 
para a mesa as últimas 
tendências com foco em 
crescimento exponencial.

Escalamos e 
aprimoramos

Realizando testes A/B e 
evoluindo com base em 
dados, somos 5x mais 
rápidos do que a média 
do mercado.



Next oferece a você toda a 
inovação que seu negócio 
precisa para evoluir.

Resolução 
Integral

Gestão de Tecnologia

Desenvolvimento

Nuvem



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.

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

Gestão de 
Tecnologia 



DEVs 
 
A Next atende sua demanda de 
desenvolvimento. Trabalhamos 
com uma equipe especializada 
em tornar a sua ideia funcional.

Sustentação 
 
Somos especialistas no 
monitoramento e manutenção 
nos níveis de software, hardware 
e redes, garantindo o melhor uso 
da qualidade tecnológica 
da aplicação.

BD 
 
Possuímos uma área 
especializada para o controle, 
criação e manutenção de 
diversos bancos de dados 
da sua empresa.

Criamos sites e apps do back-end 
ao layout, utilizando técnicas atuais 
de UX, UI e SEO a favor da melhor 
experiência para o usuário.

Desenvol 
_vimento



Segurança aprimorada 
 
Recuperação rápida dos dados 
críticos sem a necessidade de 
investimento em infraestrutura 
de local físico.

Escalabilidade
 
A Next possui datacenters espalhados 
em todo o mundo, oferecendo resiliência 
e confiabilidade. O backup de seus 
dados pode ser feito em mais de uma 
localidade e seus recursos de TI podem 
ser distribuídos entre localizações 
específicas se necessário, eliminando 
possíveis latências do seu serviço.

Flexibilidade
 
Aqui, você paga apenas pelo que 
usa. Se você utiliza mais máquinas 
durante um período do dia, é possível 
programar o desligamento desses 
computadores excedentes durante 
períodos, e sua empresa não será 
cobrada pelo tempo inativo.

Com o processo de transformação 
digital ganhando cada vez mais 
relevância, a migração para nuvem 
se torna uma realidade essencial 
para a sobrevivência das empresas.

Nuvem



Se a tecnologia não 
pode parar no tempo, 
por que pode parar 
no seu negócio?

Inove para evoluir.

GONEXT



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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