
so
lu

ti
o

n
slinkconsulting.com

O Serviço
Com base na experiência adquirida ao longo de muitos anos a Link 

desenvolveu uma oferta integrada de serviços de gestão de IT que 

cobrem algumas das principais áreas de intervenção do IT.

Análise da Migração de Aplicações
Os Link Managed Infrastructure cobrem quatro áreas:

•  Managed Systems - Instalação, Configuração, Manutenção e 

Segurança da infraestrutura.

•   Managed Cloud - soluções Híbridas de Cloud, Backup, Disaster 

Recovery e Business Continuity.

•  Managed Applications - Gestão, Monitorização e Otimização de 

Office 365, SharePoint, SQL Server. 

•   Managed Support - suporte a utilizadores e às equipas de IT, com 

suporte 24/7 disponível opcionalmente.

A disponibilização destes serviços em formato inovador possibilita 

a libertação de recursos para focar nos desafios do seu negócio e 

enfrentar a continua evolução do mercado.

Flexibilidade a um Custo Fixo
Cada serviço é personalizável de acordo com as necessidades 

específicas de cada empresa e fornecido sob a forma de um custo 

fixo mensal.

PARA QUE SERVE? 

As soluções de IT são críticas para o 
negócio e cada vez mais complexas. 
Tecnologias como Virtualização, Storage 
Intelligence, Cloud, Disaster Recovery 
e Business Continuity, entre outras,  
possibilitam uma gestão mais eficiente 
dos recursos.  
 
Para as equipas de IT sobrecarregadas 
os Link Managed Infrastructure são uma 
excelente opção para poder tirar partido 
destas tecnologias, por um custo mensal 
fixo. 

RISCOS DECORRENTES DE UMA 
DEFICIENTE GESTÃO DE SERVIÇOS  
DE IT 

• Deficiente controlo dos custos

• Perca de oportunidades de evolução do 
negócio

• Insatisfação dos utilizadores

• Maior risco de segurança

• Insucesso da organização junto dos 
seus clientes    

BENEFÍCIOS DE BOA GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE IT 

• Melhor resposta às necessidades do 
negócio 

• Mais rapidez na disponibilização das 
aplicações

• Maior satisfação dos utilizadores 

• Aumento da segurança

Link Managed  
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MANAGED SYSTEMS
A colaboração direta com fabricantes como a DELL, Microsoft e VMware permite-nos 
oferecer as melhores soluções aos nossos clientes. O serviço Link Managed Systems inclui 
a Consultoria, Instalação, Configuração e Manutenção das infraestruturas, nomeadamente 
nas áreas de:

Link Managed  
Infrastructure

•  Análise de processos, infraestruturas e tecnologias 
•  Arquitetura e desenho de sistemas
•  Consolidação e Virtualização de Servidores
•  Armazenamento

•  Postos de Trabalho
•  Redes
•  Cloud
•  Segurança

MANAGED APPLICATIONS

Inclui serviços de consultoria de Gestão, Monitorização e  Otimização através de uma 
equipa multidisciplinar e de referência nas áreas em que atua, nomeadamente: 

MANAGED CLOUD 
O serviço Link Managed Cloud apresenta soluções baseadas em Cloud pública, privada ou 
híbrida, contemplando:
 –  Redução de custos com a infraestrutura e manutenção do software
 –  Subscrever modelos flexíveis e híbridos “pay as you go”

• Backup  
• Disaster Recovery & Business Continuity
• Microsoft Office 365  

   

MANAGED SUPPORT

Por um valor mensal fixo oferecemos suporte de IT, monitorização e manutenção proactiva, 
acesso prioritário às equipas de suporte incluindo especialistas das diferentes áreas 
garantindo que os seus sistemas operam de forma continua e adequada às necessidades.

• Microsoft Office 365 • Microsoft SharePoint •  Microsoft  SQL Server

•  Valores mensais acessíveis
•  Monitorização de performance e eventos
•  Monitorização de ambientes em até 24/7
•  Manutenções regulares

•  Sistemas de Backups
•  Processamento automático de Incidentes
•  Equipa técnica Certificada
•  Relatórios Mensais


