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GENTE

Prazer

Somos especialistas em TI, apaixonados pelo que fazemos. 

Por isso conseguimos prover as melhores soluções tecnológicas.

 especializados dos principais fabricantes do mercado de tecnologia.

Empresa fundada em 2015 com visão inovadora e 
modelo agressivo de gestão. O sonho de criar uma 
empresa com alma jovem, espirito inovador e trabalho 
sério foi a base da criação da Tripla. Somos especialistas 
em TI e amamos o que fazemos, por isso somos felizes 
fazendo o melhor por nossos clientes. 

Durante mais de 15 anos trabalhando com tecnologia 
em diversos segmentos de mercado, observamos as 
diculdades de se obter apoio para criação e condução 
de um projeto de TI coerente, observamos também 
como é difícil conseguir um parceiro de serviços de 
tecnologia bem preparado, que se importe com o seu 
negócio, com senso de criticidade e que esteja contigo 
quando você mais precisar.

Sua empresa precisa disso e a Tripla é a empresa certa. 
Conte com a gente.
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Parceiros
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Clientes
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Venda consultiva, adaptada a sua necessidade; 

Capacidade de executar;

Custos coerentes com os serviços prestados;

Parceria 365 dias por ano;

Agilidade nas soluções; 

Sua empresa precisa de uma fornecedor sério,
que tenha compromisso com os seus resultados,
e possa te ajudar a tomar as melhores decisões pro seu negócio.

Time técnico bem preparado;

Disponibilidade para te atender com excelência;
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CONTE COM A GENTE!
Você precisa de uma empresa realmente parceira?

Qualidade no pré e pós venda; 

Diferencial
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são produtos que nós utilizamos, que acreditamos,
com essas soluções podemos te entregar soluções completas.

Segurança da informação;

Licenciamento de Software;

 Tecnologia da informação;

Tecnologia da informação;

Portfólio

Escolhemos a dedo soluções para integrar nosso porfólio,

Comunicações unicadas;

Consultoria e serviços de TIC;
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SOLUÇÕES COMPLETAS EM:

CONTE COM A GENTE!
Quer auxilio para decidir aonde investir seu budget?

Gestão de ciclo de vida de ativos;
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Tem controle sobre os gastos de telefonia?

Utiliza o melhor da tecnologia a favor do seu negócio?

Otimiza os custos e investimentos?
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Sua empresa pode reduzir os custos de telefonia.

E o melhor, sem comprar nada.

Obter as mehores tecnologias do mercado.

Sua empresa se comunica bem?

Faz tudo isso sem precisar comprar nada?

Sua empresa precisa conhecer a solução de:

Grave 100% de suas ligações.

Atualize todo seu parque para aparelhos IP.

Fale ilimitado entre todas as suas liais.

Ganhe acesso a relatórios e monitoramento.

Telefonia IP da Tripla:
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Tenha URA personalizada e gravada por locutores prossionais.

Telefonia IP
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Gerencia o que seus funcionários acessam na WEB?

Conhece o Marco Civil da Internet?

Possui um UTM/Firewall para controlar suas conexoes com o mundo?

Você pode correr menos riscos.

Se proteger da guerra digital.

Pode optar por não comprometer seu negócio.

Possui um antivírus/Endpoint Protection eciente bem congurado?

Deixa sua empresa destrancada para qualquer um entrar?

Sua empresa precisa conhecer a solução de:

Gerenciamos os acessos à WEB.

Controlamos o que entra e sai no seu ambiente.

Gerenciamos suas regras e politicas de segurança.

Mantemos o bom funcionamento de seu antivirus.

Segurança da Tripla:

Facilitamos o trabalho remoto e conexões pela internet.

Cona sua segurança a qualquer um?
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Segurança
da informação
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Sua internet te deixa na mão com frequencia?

Suas liais não se comunicam de forma eciente?

Gasta muito com sua conta de telefone corporativa?

Você pode resolver tudo em um só lugar.

Ter o melhor serviço, com a melhor negociação.

Pode garantir que tudo esteja do jeito que precisa.

Tem um link mas não funciona direito?

Não sabe onde pode hospedar seus serviços em nuvem?

Sua empresa precisa conhecer as soluções da:

Internet Link com SOC e Anti-DDoS;

Links MPLS e Ponto a Ponto;

Planos de telefonia corporativa;

Cloud computing;

Algar Telecom:

0800, 4005 e outros serviços;

Quer melhorar a eciencia da sua comunicação como um todo?
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Algar
Telecom



o melhor projeto, feito sob medida, conforme o seu problema
e ainda assim um preço coerente, com excelencia na entrega.

Data center networking;

UTM/NG Firewalls; 

Servidores e blades;

Videoconferência;

Telefonia IP  e UC&C; 

Data center modulares;

Container data centers; 

Licenciamento de software;

Virtualização;

Backup e gestão de dados; 

Sua empresa pode ter a melhor solução,

Produtos
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Switches e roteadores;

Anti DDoS, IPS, CGNAT;Computadores e notebooks;
EndPoint Protection (Antivírus);

Balanceadores de carga;

Discadores e CRM;

Soluções para CallCenter;Acelerador de aplicação (ADC);

Tripla, porque nós vendemos apenas o que você precisa:

CONTE COM A GENTE!
Vai comprar um equipamento ou software?



esforço de sua equipe de TIC, gerando horas extras e desgaste 

com atividades fora do mapa de atividades do seu time.

Rede de computadores;

Segurança da informação; 

Servidores e Storage; 

Backup e gestão de dados;

Bancos de dados;

Otimização de performance; 

Telefonia IP;

Links de dados e voz;

Pessoal de TIC;

 Gestão de licenciamento de software;
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Não perca tempo, nem horas de trabalho e

Tripla, por que seu negócio não pode esperar:

CONTE COM A GENTE!
Precisa de consultoria agora?

Consultoria



alinhados com o que há de mais novo no mercado,

Conguração de redes - LAN/WAN;

Análise de otimização performance de rede; Hardening de segurança;
Virtualização;Conguração de rewalls e UTM/NGF;

Instalação e conguração de storages; Análise de problemas;

Projetos de redes complexas;

As-built, HLD e LLD;Site survey e conguração de rede wi;

Videoconferência, telefonia IP e UC&C;

Sua empresa precisa de serviços executados com excelência,

executados em harmonia com as regras do seu negócio.
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Conguração de QoS;

CONTE COM A GENTE!
Precisa de serviços especializados agora?

Tripla, por que um detalhe faz toda diferença:

Serviços
Especializados



3 Certicações CCNP-R&S. (Cisco);

2 Certicações CCDP. (Cisco);

2 Certicações HCDP-R&S. (Huawei);

2 Certicações HCNA-Storage. (Huawei);

3 Certicações PRINCE2. (Projetos);

1 Certicação MCP. (Microsoft);

1 Certicação JNCIA. (Juniper);

1 Certicação CCSA. (Check Point); 

1 Certicação RCCS. (Radware);

1 Certicação BCNE. (Brocade);

1 Certicação PMP;

3 Certicação ITILv2;

Quando falamos que somos bem preparados,

você pode se perguntar, quem garante isso?

Nossos prossionais são certicados pelos fabricantes,

além de possuirem muitos anos de experiência.

triplait.com 13

Qualicação

como posso ter certeza antes de contratar a Tripla?

Veja algumas de nossas certicações de TI:



fale conosco:

Fixo: (31) 3370-2600

Av. Bias Fortes, 817 | sala 303 Belo Horizonte/MG - CEP 30170-012 

www.triplait.com

contato@triplait.com
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comercial@triplait.com


