
Somos Especialistas em Cloud 
para que você não precise ser um.
Por isso, virtualizamos Data Centers levando toda a 
experiência de quem entende de nuvem para sua 
empresa.

Quer um Case de Sucesso para Sua Empresa?

FALE COM UM ESPECIALISTA CLOUD
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Em pouco tempo de uso foram observadas 
melhorias na gestão da tecnologia da 
empresa e aumento da produtividade 
das equipes internas, possibilitando que 
o foco passasse a se concentrar 
nas estratégias 
do negócio.

Considero que a Mandic Cloud Solutions oferece 
um serviço de alta qualidade, com uma equipe 
técnica e comercial muito próxima ao cliente, 
permitindo acesso com extrema rapidez à equipe 
de suporte. Nosso ambiente tornou-se muito mais 
colaborativo, nos permitindo hoje, focar somente 
nas atividades de negócio.
Gláucio CamposGláucio Campos

Com a implementação 
da solução de e-mail da 
Mandic Cloud Solutions, o 
sistema que funcionava 
em três plataformas 
diferentes, foi integrado 
em um único ambiente, 
reduzindo drasticamente reduzindo drasticamente 
a quantidade de 
reclamações. 

A implementação adi
cional das outras solu

ções 

possibilitou que nova
s funcionalidades fos

sem 

agregadas, criando um
a infraestrutura de su

porte 

mais eficiente na solu
ção de problemas.

Com a adoção das soluções da Mandic Cloud, 
não precisamos de um departamento de TI 
para ter todas as funcionalidades do serviço, o para ter todas as funcionalidades do serviço, o 
que é extremamente vantajoso no cenário 
econômico atual. Desta forma, podemos 
incrementar o projeto conforme o surgimento 
de novas demandas. Não temos mais gastos 
extras, pois as soluções são escaláveis.
Gláucio Campos | Gerente de TI do grupo

A empresa contratou as seguintes soluções:

Licenciamento de Exchange Server 
e caixas postais Exchange; 

Solução de colaboração lync; 

Integração com Active Directory; 

Gerenciamento completo e monitoramento 
proativo da infraestrutura de servidores cloud; 

Solução de Backup Online.Solução de Backup Online.

O grupo necessitava de um 
pacote de soluções robusto 
e adaptável ao surgimento de 
novas demandas e, para isso, 
contratou as soluções da 
MMandic Cloud Solutions para 
otimizar e reduzir os custos de 
toda a sua infraestrutura de TI.

Bravante é um grupo 100% 
brasileiro com mais de 50 
anos de experiência na 
indústria de óleo e gás, 
atuando nas áreas de apoio 
marítimo, apoio portuário, 
construção e reparo naval e 
proteção ambiental.proteção ambiental.

Com servidores em nuvem e sistema de e-mail 
unificado, o grupo pôde reformular o 
departamento de TI e economizar recursos de 
forma significativa.

Grupo Bravante 
reduz custos e ganha novas 
funcionalidades com 
soluções Mandic Cloud

http://www.mandic.com.br/atendimento/proposta-comercial/?utm_source=PDF&utm_medium=Case&utm_campaign=Bravante

