
EMPREENDER REQUER SEU
TEMPO, ATENÇÃO, E RECURSOS
Soluções em Serviços de TI Permite a você Focalizar em Prioridades

Libere recursos internos para focar em objetivos estratégicos
Alavanque conhecimento externo, habilidades, e especialização
Melhore operações e ganhe maior visibilidade em custos de TI



25%

48%

30%

74% Das empresas antecipam aumento em demanda de TI

Redução em custos de TI em medade das empresas 
utilizando serviços de TI

Das empresas estão expandindo com adoção de 
serviços externos

Gastos por gerentes liderando TI em iniciativas 
estratégicas

Os avanços contínuos em TI estão  rapidamente mudando a 
forma que as empresas fazem negócios. Mudanças em requisitos 
do usuário, desafios com gerenciamento de ambas tecnologias 
legada e nova, e turnos em gerenciamento de despesas de IT estão 
moldando a paisagem do TI corporativo. Hoje, é imperativo para 
liderança em TI manter a produtividade, garantir a satisfação do 
usuário e fornecer resultados rentáveis.  

Cada vez mais, as empresas estão se voltando para serviços 
externos de IT- como serviços profissionais, aumento de pessoal, 
serviços de campo, e serviços gerenciados - para ajudar a 
implementar tecnologias complexas, e maximizar despesas em TI.

Suplemente Competências Essenciais com 
Capacidades Externas



Controle de Custo

O uso estratégico dos serviços de TI faz sentido para empresas 
conduzidas para melhorar a eficiência de custos e maximizar 
sua despesa com TI. Serviços de TI fornecem as empresas a 
flexibilidade para determinar o melhor uso do seu orçamento 
de TI — projetar seus próprios modelos de consumo e 
agrupamento de serviços conforme necessário para minimizar 
o risco de investimento. 

Serviços de IT também ajudam a ajustar e equilibrar os gastos 
com CAPEX e OPEX para alinhamento com o fluxo de caixa e 
objetivos financeiros. Táticas diárias de terceirização realmente 
podem melhorar iniciativas em controle de custos que medem 
resultados de negócios versus despesas de TI.

Gerenciamento do Dia a Dia

Muitas organizações lutam para alcançar objetivos estratégicos 
de TI devido as tarefas do dia a dia associados com a operação 
de uma rede de empresa totalmente funcional, abrangente 
e confiável. Expertise e tempo limitado estendem recursos 
existentes, mudando o foco de executar uma ampla-visão de 
TI para o gerenciamento de atividades diárias que suportam 
as soluções  existentes. Serviços de TI podem aumentar 
e simplificar as operações de TI todos os dias, ambos 
remotamente e no local, para focalizar tempo e energia em 
iniciativas estratégicas de TI.

Adoção de Tecnologia Estratégica

Muitos departamentos de TI encaram como desafio 
permanecer atualizado e proficiente com a evolução rápida 
de novas aplicações e tecnologias de TI nos negócios. 
Complexidade de suporte, tecnologia crítica da empresa requer 
uma profundidade de experiência e conhecimento nem sempre 
disponível internamente. Recursos qualificados são essenciais 
para satisfazer essas necessidades, e bater em ambos, 
recursos e soluções podem habilitar uma nova direção para TI.

A equipe BLACK BOX é parte integrante 
das operações do dia a dia no Aeroporto 
Internacional de Miami. Eles compreendem 
nossas necessidades para que tudo corra 
suavemente e nossas equipes trabalham 
perfeitamente como se fossem uma só.

Maurice Jenkins
Information Systems & Telecommunications Division
Miami-Dade Aviation Department

Controle de Custo



Expertise, Eficiência e Transparência

Black Box compreende questões de recursos, estratégia e 
custos envolvidas no suporte e manutenção de um sistema 
de TI eficaz. Nosso profundo conhecimento de TI, eficiência 
comprovada e transparência no trabalho — combinada com a 
nossa incomparável abordagem focada no cliente — garante 
que seus objetivos sejam sempre atingidos. 

Serviços de TI da Black Box baseiam-se em um processo 
definido por software que se alinha com as melhores práticas 
ITIL para oferecer uma ampla gama de recursos que incluem 
Comunicações Unificadas e Colaboração (UCC), infra-estrutura 
Wired e Wireless e gerenciamento de TI. Incorporamos 
disciplinas e eficácia operacional de TI para entrega no prazo e 
oferecer provas visíveis com objetivos de nível de serviço que 
faz integração harmoniosa com sua organização de TI. 

Estas definidas qualidades diferenciam a Black Box de outros 
fornecedores e nos ajudam  a alinhar-se e integrar-se com sua 
organização de TI com facilidade e eficácia.

Processo Automatizado, Gerenciamento & Controle
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Nosso Quadro de Serviços:



Consumindo o Serviço Certo

Black Box trabalha em estreita colaboração com os clientes para ajustar nosso portifólio de serviços com as necessidades de TI 
específicas da empresa. Temos parceria com nossos clientes para identificar, projetar e executar estratégias eficazes com economia 
de tempo e custo-benefício que estão em linha com os objetivos atuais e evolutivos da empresa. 

Na Black Box, nossos 2.500 técnicos e engenheiros têm o mais alto nível de certificações técnicas disponíveis, e são atualizados em 
tecnologias existentes e emergentes. Mas não paramos aí. Nossa equipe é qualificada para analisar e compreender sua estratégia 
de consumo, de modo que suas necessidades específicas de TI sejam satisfeitas, e seus modelos de uso sejam suportados através 
da estratégicas soluções de TI que sejam dimensionáveis e apropriadas. 

A equipe Black Box se mistura perfeitamente ao seu fluxo de trabalho — assumindo responsabilidades e oferecendo um discreto, 
ainda concentrado suporte de alta qualidade.

Pacote de Serviços para Grandes Soluções

Às vezes, um único serviço de TI externo não é suficiente. Black Box oferece aos nossos clientes a flexibilidade para personalizar 
os serviços de TI, misturando e combinando-os para resolver problemas específicos do negócio. Se o seu objetivo é reduzir 
riscos e aumentar a flexibilidade na migração no desmantelamento de uma solução UCC existente, gerenciar milhares de ativos 
de TI novos e recondicionados através de filiais, ou executar uma demanda em todo o país da implantação de nova tecnologia de 
armazenamento, Black Box pode ajudar com um pacote de serviços que proporciona eficácia e oportunos resultados positivos. 
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Por onde começamos?

Black Box usa uma abordagem consultiva que inclui um proces-
so de engajamento de bases e define a estrutura fundamental 
de serviços de TI. Esta abordagem baseia-se em anos de ex-
periência, e inclui a coleta de dados, avaliação, colaboração e 
recomendações. Nossa equipe trabalha rapidamente e eficaz-
mente para identificar necessidades e recomendações específicas 
para uma implementação bem-sucedida.

Marque uma consulta hoje.

Implantação abrangente e acelerada de wireless 
para ambas soluções Wi-Fi e  DAS através de 
experts de RF dedicados no local.

Melhora de serviço ao consumidor, tempo de 
resposta acelerado e aumento de satisfação 
do usuário através do help desk e gerenciamento 
de rede

Custos reduzidos e estratégica mudança de foco 
de recursos consolidando diversas soluções 
CAPEX e fazendo transição para uma solução 
OPEX

Melhorou a satisfação dos empregados e 
produtividade enquanto diminui gastos de TI 
implementando uma solução UCC baseada em 
nuvem gerenciada pela Black Box

Projeto fornecido, preparação e instalação de 
UCC e Wireless. Minimizado suporte tipo Day 2 
operando no local.

Cada organização de TI tem necessidades diferentes. Muitos 
sofrem para atender operações diárias em todo o sistema, 
enquanto outros são desafiados a manter o ritmo com mudancas 
rápidas de tecnologia. Black Box oferece um portfólio inteligente 
e personalizado de soluções de serviços de TI que atendam a uma 
variedade de necessidades.

Resultados para Clientes
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