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QUEM SOMOS?



Somos uma empresa de Tecnologia e Gestão Estratégia de Negócio, utilizando ferramentas de última 
geração para gerar vantagens competitivas, redução de custos e crescimento perene.

Tecnologia da

Informação

Gestão 

Estratégica

Visão Global 

Do Negócio

Experiência

Agilidade

Inovação

Excelência

Resultados



GESTÃO COMPLETA DO AMBIENTE DE TI

TI ESTRATEGICA

Gestão Completa;

Mudança drástica em como as áreas se inter-relacionam e padronização de processos.

Sistema único de gestão (ERP) melhor experiência de uso.

METODOLOGIAS

ERP

Suporte

Atualizações de Versões

Desenvolvimento

Terceirização

Consultoria

SERVIDORES

Físicos

Virtuais

Infraestrutura Completa

SEGURANÇA

Firewall

Antivirus

Ambiente

Software

MONITORAMETO

Infraestrutura

Processos do ERP

SUPORTE

Infraestrutura 1º, 2º E 3º Níveis

ERP 1º, 2º E 3º Níveis

Analistas de Negócio

ORÇAMENTO ANUAL

Custos Total

PDI – Plano Diretor de 

investimento

TERCEIROS

Gestão de contratos de 

terceiros (Kpis)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Evolução Tecnologica

RFID

Sistema de Força de Vendas

Inovação

SW – GESTÃO DE TI

Sistema de Chamados

Relatorios Gerais

ISO 27.000 – Segurança da 

Informação

ISO 20.000 Infraestrutura

BANCO DE DADOS

Progress

Oracle

MS SQL

MySQL 

Prostgree

SISTEMAS - SOFTWARES

Microsoft

Linux 

Office 365

COMUNICAÇÃO

Links

Switch

Telefonia

SOFTWARE ERP

SAP

Datasul

Protheus

ERPFlex

Sankya

Outros

SERVIÇOS EM BANCO DE 

DADOS

Performance e Tuning

Alta Disponibilidade

Migração de Versões

Laudo de BD

Consultoria.

CLOUD SERVICE

Alta disponibilidade

DRP de Ambiente e ERP

ERP

Escalabilidade

Continuidade de Negócio

OUTSOURCING

Helpdesk (1,2 e 3 Niveis)

Analistas de BD

Analista de Infra

Gestor de TI

CIO - Ondemand

GOVERNANÇA DE TI

Avaliação de contratos de terceiros das áreas de TI, buscando eficiência 

econômica e operacional;

Estruturação e implantação de Catálogo de Serviços de TI e Negócio.



NOSSAS SOLUÇÕES



Transformação 

Digital

TI Estratégica

Empresa A4.0

➢ Infraestrutura;

➢ Software;

➢ Hardware;

➢ Telefonia.

➢ Monitoramento;

➢ Diagnóstico;

➢ Projeto;

➢ Resultado.

➢ Dados Tangíveis;

➢ Analytics;

➢ Tempo Real;

➢ Tomada de Decisão.

Utilizar a tecnologia para aprimorar os processos e rotinas da sua empresa, aplicando melhorias 
contínuas e convertendo tudo em relatórios que facilitem a análise e tomada de decisões.



NOSSOS SERVIÇOS



Impressora não funciona? Computador não liga? Windows travou?

Estes problemas e todos os outros que podem atingir sua estrutura

de TI são resolvidos por nossa central via Help Desk, ticket e e-mail.

Além disto, oferecemos suporte completo para ERP's, banco de

dados, projetos e muito mais, tudo num único plano de banco de

horas feito sob medida para sua necessidade.

BANCO DE HORAS – SUPORTE PARA SOFTWARE, 

HARDWARE E ERP



Você no controle total de sua operação.

Monitoramento completo de seus equipamentos (computadores,

servidores, nobreaks, roteadores, etc) e softwares (CMR, ERP's, links,

etc) e toda a estrutura que envolve sua rotina de trabalho,

prevenindo falhas e antecipando paradas para que você possua

sempre a melhor produtividade e vantagem estratégica possível.

MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E

AMBIENTE DE TI



Travamentos? Sobrecarga de sistema? Lentidão?

Possuímos um sistema exclusivo de monitoramento que gertencia

o processamento, redistribui automaticamente os usuários entre os

servidores, equilibra a performace, desliga automaticamente os

sobrecarregados e execura diversas outras funcionalidades que
reduzem o tempo gasto com manutenção do sistema em até 80%.

MONITORAMENTO DE AMBIENTE PROTHEUS 

- TEMPO REAL -



A área de TI é sem dúvidas uma das mais importantes e

fundamentais da empresa, e muitas vezes manter e gerenciar uma

equipe completa pode se tornar um verdadeiro desafio. Oferecemos

uma equipe repleta de profissionais extremamente capacitados,

garantindo foco e objetividade em suas operações, redução de

custos e melhorias estratégicas focadas em seu negócio.

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -



A tecnologia hoje permite que ligações sejam realizadas via internet

com qualidade igual ou superior às tradicionais via cabo. Além disto,

utilizam a tecnologia da nuvem para gerar URA's personalizadas em

instantes, gravar mensagens, controlar gastos, avaliar o desempenho

individual de funcionários e o melhor de tudo, com uma redução
média de 60% no seu custo atual com telefonia.

TELEFONIA IP -

REDUÇÃO DE CUSTOS E CONTROLE



Se você constantemente tem problemas com o provedor de cloud

que hospeda seu ERP, tem seus chamados ignorados ou mal

respondidosou ou ainda, sofre horrores toda vez que o ambiente é

atualizado, chegou a hora de mudar para o nosso provedor. Criação

de ambientes, manutenção, limpeza, gestão e mais uma infinidade de
direrenciais exlusivos para revolucionar sua experência com o ERP.

CLOUD SERVICES -

SISTEMAS TOTVS DATASUL, PROTEUS E SAP



A legislação obriga as indústrias a entregar o conjunto de

formulários conhecido como Bloco K, sob uma multa pesada no caso

de atrasos e irregulariades. Nós transformamos esta obrigatoriedade

numa vantagem estratégica incrível, analizando individualmente

cada processo, aplicando melhorias e avaliando os resultados desde

o chão de fábrica até o mais alto escalão da empresa.

A EVOLUÇÃO DO BLOCO K -

MELHORIAS EM TODA A CADEIA PRODUTIVA



Um tratamento exclusivo para seu ERP através da metodologia A.M.S

(Application Management Services) que oferece melhorias em

todos os níveis da aplicação, realizando a manutenção, gestão,

migração, desenvolvimento de projetos e específicos, treinamentos,

migrações, monitoramento de links e diversas outras medidas de

aprimoramento para te ajudar a alavancar seus resultados.

GESTÃO DE ERP 360º

SAP – FISCAL, DATASUL, PROTHEUS E ERPFLEX



Quanto tempo sua empresa demora para atender 1 cliente? Quanto

tempo demora para responder um chamado ou emitir uma certidão

pelo RH? Nossa equipe vai definir exatamente o que cada área da

empresa faz e como faz, analisando o tempo e o processo de

execução de cada setor, apontando melhorias e aprimoramentos em
cada tarefa, melhorando drasticamente a produtividade geral.

CATÁLOGO DE SERVIÇO POR ÁREA -

MONITORAMENTO E ANÁLISE DE TEMPO



FUSÕES E/OU AQUISIÇÕES DE EMPRESAS ESTABELECIDAS 

NO BRASIL

As atividades da NEW DATA nesse projeto compreendem não somente

o levantamento dos Ativos de TI e documentação, mas sim o entendimento das regras

de Negocio e como elas poderão ser suportadas pelo sistema de Gestão (ERP) da

empresa que esta comprando. Dentro desse contexto, esse ambiente será gerido e

administrado pela nossa equipe de analistas incluindo a Central de Helpdesk

(Infraestrutura e Negócio) e Servidores.

Diante do atual mercado de Fusões e Aquisições no Brasil, a NEW DATA tem um

grande diferencial que o nosso modo objetivo e transparente de trabalhar no

departamento de TI, onde durante todo o processo de consultoria o cliente é

informado das ações que serão tomadas na união das informações entre as empresas,

assim se mantém sempre uma relação humana e saudável entre todas as partes rumo

ao objetivo principal que é a união das empresas.

A NEW DATA tem especialistas em Fusões e Aquisições de departamentos de TI de pequenas, médias e grandes empresas, assim

como também uma vasta experiência nas legislações brasileiras, relatórios para empresas estrangeiras e unificação de ERPs entre

as Companhias.



Para as empresas estrangeiras que tem como missão montar suas operações ou

que planejam expandir as suas atividades no Brasil, oferecemos vários serviços

administrativos e de TI – Tecnologia da Informação para esses cliente.

Nossa equipe vai definir exatamente o que cada empresa precisa obter

relacionados ao ambiente de TI, sendo:

• Responsável por tudo que for necessário a TI para a empresa operar;

• Cloud, Cabeamento Estruturado, Rede Comunicação, Rede de Voz,

Firewall Microsoft, Banco de Dados entre muitos outros;

• Implantar sistema de ERP TOTVS (Especifico do Brasil);

• Suportar, Administrar, Atualizar e Evoluir o sistema de ERP;
• Integrar os ERP entre Matriz e Filial – Brasil;
• Obrigações sistêmicas para o Governo Brasileiro

EMPRESAS QUE TEM INTERESSE EM MONTAR SUAS 

OPERAÇÕES NO BRASIL



PARA QUEM SERVE?



Bancos e Multinacionais

Indústrias e Grandes 

Varejistas

Franquias, Shoppings e 

Construtoras

Comércio Local e 

Prestação de Serviços

Nossa expertise se aplica e já se mostrou eficiente nos mais variados segmentos, abrangendo empresas 
dos mais diversos setores, tamanhos e faturamentos.

Existirá sempre um plano feito sob medida para sua empresa e que atenda suas necessidades.



QUEM JÁ CONFIA?



A lista de empresas que já contam com nosso serviços não para de crescer!

Confira algumas de nossas parcerias de sucesso:



CONTATO



Venha tomar um café e conhecer as nossas instalações!

Teremos o prazer em te receber!

11 4114 – 1231

contato@newdata.com

www.newdata.io

/newdatabusiness

@new__data


