redes, infraestrutura
e telecom

Integração de soluções, projetos,
implementação e manutenção de redes,
infraestrutura de TI e telecom para empresas
de grande e médio portes

SERVIÇOS

redes, infraestrutura e telecom
A OKI Brasil é uma integradora de soluções especializada em projetos, implementação e manutenção de redes, infraestrutura
de TI e telecom para empresas de grande e médio portes. Atua também em consultoria com engenheiros de serviços
experientes e especializados. Nosso time conta com profissionais certificados e com mais de 20 anos de experiência em
soluções de redes, infraestrutura, cabeamento, data centers e telecom, atendendo clientes dos segmentos financeiro, varejo,
governo, indústria, telecomunicações e governo, entre outros.
Nossa rede própria de assistência técnica cobre mais de 5.000 municípios em todo o território nacional e conta com e mais
de 2.000 profissionais próprios, prontos a oferecer o mais elevado grau de atendimento para projetos em todo o Brasil.
Com parcerias junto aos principais fabricantes dos mercados de networking, cabeamento e Telecom, estamos prontos a
identificar e oferecer a solução mais adequada ao ambiente e necessidades da sua empresa.

redes
As redes corporativas são estruturas fundamentais para suportar as aplicações tecnológicas que apoiam a estratégia
de negócio da organização. Tais aplicações vão de e-mail a sistemas de gestão empresarial complexos e podem incluir
ferramentas de colaboração, videoconferência e mobilidade, entre outras. Estas novas modalidades de uso implicam em
uma carga de trabalho crescente às redes e seus componentes, por vezes expondo a empresa a desafios que vão do risco
de continuidade de negócio à segurança da informação.
Por isso é muito importante contar com uma arquitetura que dê conta das demandas atuais e que seja escalável, para
suportar o crescimento das empresas. Com larga experiência na implantação de projetos de rede em aplicações de missão
crítica, a OKI Brasil possui profissionais preparados para atuar nos projetos de rede de seus clientes em todo o Brasil.

Rede Corporativa e Segurança
Uma organização voltada para o futuro precisa
dispor da informação a qualquer hora e em qualquer
lugar e precisa contar com redes que suportem este
fluxo, com estabilidade confiabilidade, segurança e
menores tempos de resposta.
Além disto, crescentes exigências de segurança
estão forçando as organizações a atualizarem
constantemente suas plataformas de rede e para
isto não basta somente acrescentar ativos à sua
rede existente. Para se ter uma arquitetura de rede
ideal e mitigar riscos é preciso tratar adequadamente a complexidade da rede através do desenho, implantação e
atualização delas com arquiteturas de melhor benefício x custo.
Nossos especialistas irão ajudá-lo neste processo ao desenvolver uma estratégia abrangente para redes com
ampla acessibilidade aos usuários e dispositivos, com elevado desempenho e segurança ideais dentro das suas
necessidades atuais e futuras.
A OKI Brasil ajuda a identificar os pontos que deixam sua empresa vulnerável e aponta as melhores soluções para a
sua necessidade. Atuamos desde o projeto até a implementação e manutenção, garantindo equilíbrio adequado de
disponibilidade, escalabilidade, segurança e acesso, trazendo desempenho adequado às suas demandas.
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Colaboração e Comunicação Unificadas
Os dispositivos móveis, vídeo e mídias sociais
estão convergindo e se tornaram o caminho para
a redução de custos e melhoria da produtividade.
E mais: as organizações necessitam e querem
conectar clientes, colaboradores de diversas
localidades e parceiros, a qualquer hora, em
qualquer lugar, através dos mais variados tipos
de dispositivos, seja por voz, vídeo, texto e outras
ferramentas de colaboração.
Só que esta nova gama de dispositivos coloca uma
enorme pressão sobre as áreas de TI, que precisam do apoio de parceiros que compreendam as necessidades do
negócio da organização e que ajudem a adotar estas novas tecnologias de colaboração e comunicação unificadas
de forma estruturada e segura. A OKI Brasil está pronta a auxiliar seus clientes nestas soluções, das mais simples às
mais complexas.
A OKI Brasil se especializou nos principais equipamentos e ferramentas dos melhores fabricantes para ajudar a sua
empresa a elevar a sua força de trabalho para novos níveis de produtividade, inovação e satisfação, e de forma a
simplificar o trabalho dos gestores de TI.

Vídeo e Telepresença
Cada vez mais as organizações estão experimentando
os grandes benefícios do software de videoconferência
como uma plataforma de comunicação.
Se você necessita agilizar os ciclos de decisão
e acelerar projetos através de ferramentas e
sistemas de videoconferência, a OKI Brasil possui
as competências e experiência para desenvolver e
implementar a melhor solução. A OKI Brasil ajuda
a capacitar os indivíduos a se comunicar de forma
eficaz em reuniões por telepresença com ações de
treinamento ou engajamento de colaboradores, não importando qual é a sua localização, contribuindo para a agilidade
na troca de informações e no uso de plataformas colaborativas que permitem ganhos de tempo, produtividade e
redução nas despesas associadas a viagens.

Mobilidade
A OKI Brasil e seus parceiros ajudam a sua empresa a desenvolver uma estratégia de mobilidade alinhada aos seus objetivos.
Sua empresa pode operar de qualquer lugar, com qualquer tipo de dispositivo, com os mais altos níveis de segurança
e a melhor experiência para o usuário. Ela pode interagir com seus clientes com experiências personalizadas e os
atender melhor, explorando as oportunidades em tempo real e os ajudando a tomar melhores decisões, com mais
agilidade. Com estas tecnologias, a organização também pode proporcionar novas oportunidades de negócio para os
colaboradores, ao estender à sua força de trabalho ferramentas que aumentam a sua produtividade.
A OKI Brasil faz a implantação do seu projeto com segurança e eficiência, garantindo conformidade regulatória e utilizando
sua rede atual como base, ou migrando os serviços para a nuvem para obter mais flexibilidade e escalabilidade.
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infraestrutura
Aplicações de comunicação e conectividade exigem alta
disponibilidade para realizar convergência de dados e voz
em operações que não podem falhar.
Para operações que necessitam de escalabilidade,
padronização, suporte a diversas aplicações, modularidade
e integração, a OKI Brasil oferece soluções completas de
cabeamento e rede, de ponto a ponto, desde o projeto até
a manutenção, desenhadas e integradas de acordo com as
mais reconhecidas certificações nacionais e internacionais.
Atuamos com equipes altamente qualificadas em projetos
completos, desde a elaboração, análise de viabilidade
técnica, fornecimento de materiais e gestão de implantação até a elaboração de as-built e certificações.
Nossos clientes podem contar ainda com a nossa capacidade logística que garante o armazenamento, transporte e inventário
otimizando os processos de instalação, desinstalação e remanejamento e com a capilaridade de nossa rede de atendimento,
que permite prover serviços em infraestrutura em todo o território nacional, com elevados padrões de qualidade.
A OKI Brasil garante aos seus clientes flexibilidade e alta disponibilidade, por contar com profissionais certificados e parcerias
com os melhores fabricantes do mercado.

Infraestrutura seca
Elaboração de projetos e instalações de eletrocalhas, leitos, tubulações, shafts rodapés, soluções embutidas,
aparentes, aéreas, enterradas ou sob piso elevado, entre outras.
Fazemos levantamento detalhado para a sua a aplicação e propostas com as melhores soluções de acordo com as
necessidades do seu projeto.

Rede Elétrica de Distribuição
Dimensionamos e projetamos de instalações elétricas em baixa tensão, utilizando componentes dos melhores
fabricantes de acordo com a necessidade de seu projeto.

Gerador, UPS e Quadros Elétricos
Para aplicações de alta disponibilidade, projetamos e instalamos soluções elétricas completas com fornecimento de
geradores, UPS (Uninterruptible Power Supply - fonte de alimentação ininterrupta) e quadros elétricos para manobras.

Detecção e Combate a Incêndios
Oferecemos soluções completas de detecção e combate a incêndios aderentes às normas de segurança vigentes.

CFTV e Controle de Acesso
Desenvolvemos projetos e instalações de Sistemas de Segurança, utilizando as tecnologias mais adequadas ao nível
de segurança exigido por sua empresa e integrados ao seu BMS (Building Management System).

Climatização
Para ambientes críticos, desenvolvemos e instalamos soluções de climatização de precisão utilizando diversificadas
tecnologias de acordo com a real necessidade do cliente.
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cabeamento
O cabeamento é uma das bases fundamentais para projetos de rede bem sucedidos e a OKI Brasil provê serviços que vão
do desenho de projetos completos de cabeamento estruturado e backbone, com soluções em cobre e fibra óptica, à sua
implementação e manutenção com precisão e elevado nível de acabamento.
Temos equipes especializadas e certificadas nos maiores fabricantes do segmento, proporcionando uma instalação precisa
e confiável.
Podemos ajudar sua empresa no dimensionamento de racks para concentrar os equipamentos, cabos e conexões de acordo
com a sua necessidade, considerando até a criação de corredores para obter melhores fluxos de ar e controle de temperatura,
aspectos que afetam o rendimento de sua rede. Atuando inclusive em processos de Garantia Estendida junto aos fabricantes
de Cabling (Cabeamento).

Gestão de Contratos de Cabeamento – Instalação, Remanejamento e Manutenção
Com ampla experiência em projetos de grande complexidade, a OKI Brasil pode assumir toda a gestão de seus
contratos junto a fornecedores de cabeamento, intermediando contatos e administrando prazos para garantir o
andamento dos projetos dentro dos prazos e níveis de qualidade planejados.
Também contamos com equipe própria pronta a atuar em projetos de cabeamento de grande porte, em todo o território
nacional, provendo serviços de instalação de pontos lógicos, remanejamento, desinstalação e manutenção em
ambientes comerciais, industriais ou outros ambientes críticos.

Gerenciamento de Cabeamento Estruturado e Óptico
Soluções de gerenciamento para cabeamento estruturado e óptico, elaboração de projetos, instalação da solução,
manutenção do sistema, migrações, suporte e inputs de dados.
A OKI Brasil conta com profissionais qualificados e certificados por diversos fabricantes de cabling, proporcionando
um atendimento de alto desempenho para suas demandas.

Elaboração de As-Built
Elaboração de projetos e as-builts das soluções implantadas, com acompanhamento técnico em campo e entrega de
toda documentação de acordo com a instalação em diversos formatos e modelos, com plantas em CAD, bay-faces
de racks, “planilhas de: para:”, identificação da solução, encaminhamentos e rotas da instalação e nomenclatura dos
equipamentos.
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data centers
A OKI Brasil oferece serviços de elaboração de projetos
e instalações para o seu Data Center, atuando tanto em
projetos turn-key como em iniciativas pontuais de acordo
com a demanda de seus clientes, garantindo soluções de
alta disponibilidade e confiabilidade.
Com profissionais altamente comprometidos com o
sucesso do cliente e com expertise na norma TIA-942
(que dita padrões de infraestrutura de telecomunicações
para Data Centers), nossos times atuam de acordo com
as melhores práticas em Data Centers e gerenciamento
de projetos, com elevada competência para garantir o
sucesso em seu projeto de Data Center.
Nossas soluções incluem:
• Infraestrutura (iluminação, piso elevado, arcondicionado de precisão, controle de acesso às
instalações do Data Center e CFTV – Circuito Fechado
de TV, infraestrutura seca e entrada de Facilities)
• Ambientes de Data Center (SAN-Storage Area Network
e LAN-Local Area Network)
• Infraestrutura de rede e cabeamento
• Infraestrutura de energia em alta disponibilidade por
gerador, UPS (Uninterruptible Power Supply - fonte de
alimentação ininterrupta) e quadros elétricos especiais
• Infraestrutura de resfriamento
• Gestão Térmica
• Sistemas de Aterramento
• Sistemas de Segurança (Controle de Acesso e CFTV)
• Sistemas de Detecção e Combate a Incêndios
• Camadas de Confiabilidade (Tier I a IV)
• Sustentabilidade (Data Center Green)
• Gerenciamento e Monitoramento de Infraestrutura
• Comissionamento (Teste de Homologação do Data
Center)
• Computação Unificada
• Data Center LAN Switch
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telecom
A OKI Brasil oferece serviços técnicos especializados
que cobrem todas as operações de campo de
operadoras e fabricantes de equipamentos de Telecom,
desde o desenvolvimento do projeto à instalação de
equipamentos, passando por ativação, configuração,
manutenção, entre outras atividades. A OKI Brasil pode
assumir todo o gerenciamento das operações de campo
de seus clientes oferecendo com grande expertise:
• Planejamento
• Monitoramento
• Site Survey
• Vistoria de Infraestrutura
• Análise de Viabilidade
• Projeto de Instalação
• Execução de infraestrutura
• Instalação/Ativação
• Remanejamentos
• Desinstalações
• Manutenção Corretiva e manutenção Preventiva
• Suporte técnico
• Logística
• Descarte sustentável
• Triagem de peças
Além disto, a OKI Brasil possui profissionais técnicos com
experiência comprovada e elevados níveis de atendimento
em projetos, implementação e manutenção de:
• Serviços de comunicação via satélite em tecnologias
VSAT e SCPC.
• Serviços de comunicação via rádio digital em rádios
ponto-multiponto, ponto-a-ponto e WiMAX.
• Serviços de comunicação via fibras-ópticas para
equipamentos ativos em redes SDH, PDH e DWDM.
(Restrito a plantas internas).
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• Redes Ethernet,
multiplexadores.
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Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com

