Nossa linha de produtos contempla:
Rede
• ROTEADOR
• FIREWALL
• SWITCH  GERENCIÁVEL, INDUSTRIAL, MÓDULOS
• ADAPTADOR DE REDE
• VOIP GATEWAY,  TELEFONE IP
• TRANSCEIVER, CONVERSOR DE MÍDIA, TRANSCEIVER INDUSTRIAL
• PLACA DE COMUNICAÇÃO
• RACKS E  ACESSÓRIOS
• SERVIDOR DE CONSOLE
• COMUTADOR KVM
• WIRELESS
• WIRELESS SWITCH

Armazenamento
• CDS DVDS BLU-RAY
• CONTROLADORAS
• CARTUCHOS FITA MAGNÉTICA
• UNIDADE DE FITA
• STORAGE  NAS DAS SAN
• MEMÓRIA PARA SERVIDORES
• DISCOS FIBER CHANNEL IDE/EIDE SAS SATA SCSI USB
   • SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

Processamento
• SERVIDOR RACK TORRE BLADE
• WORKSTATION
• DESKTOP
• IPAD
• NETBOOK
• NOTEBOOK
• PROCESSADOR
• THINCLIENT

Software
• ACESSO REMOTO
• ANTIVÍRUS
• APLICATIVOS GRÁFICOS
• APLICATIVOS
• ARMAZENAMENTO
• BANCO DE DADOS
• DESENVOLVIMENTO
• SEGURANÇA
• SERVIDOR DE APLICAÇÃO
• SERVIDOR DE EMAIL
• SERVIDORES
• SISTEMA OPERACIONAL
• SUÍTE DE APLICATIVOS
• SUÍTE DE SERVIDORES

Proteção Elétrica
• NO-BREAK MONOFÁSICO TRIFÁSICO
• BATERIA PARA NOBREAK
• ESTABILIZADOR
• PDUs
• TRANSFORMADOR ISOLADOR

Soluções Completas
em TecnoIogia da Informação

Imagem & Som
• ÁUDIO CONFERÊNCIA
• CÂMERA IP DOME/CASE SOFTWARE
• MONITOR LCD LED LFD
     TOUCHSCREEN TV
• PROJETORES
• SCANNERS
• SMARTPHONES

Impressão
• JATO DE TINTA
• LASER
• MATRICIAIS
• MULTIFUNCIONAIS
• PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS
• PLOTTERS
• SERVIDORES DE IMPRESSÃO
• SUPRIMENTOS
• TÉRMICAS

Automação Comercial
• COLETORES DE DADOS
• IMPRESSORA DE CÓDIGOS DE BARRAS
• IMPRESSORA DE CUPOM FISCAL
• IMPRESSORA DE CHEQUES
• LEITOR BIOMÉTRICO
• LEITOR CÓDIGO DE BARRAS
• LEITOR CÓDIGO LINEAR
• LEITOR DE CARTÕES
• LEITORES DE DOCUMENTOS
• PINDPAD
• TERMINAL DE CONSULTA

Telefones:

RJ: (21) 2577-7755 / RS: (51) 2626-9593
PR: (41) 2626-9593 / MG: (31) 2626-9593
DF: (61) 2626-9593 / BA: (71) 2626-9593
PE: (81) 2626-9593

info@xtech.com.br

www.xtechsolutions.com.br

A

XTECH iniciou suas atividades em 1992 com a proposta de compartilhar com o mercado os conhecimentos e a vasta experiência em  
redes corporativas de seus fundadores, oferecendo serviços de rede de qualidade com preços acessíveis.

Com o passar do tempo, a XTECH observou que havia uma grande carência de fornecedores do segmento que entendessem as reais
necessidades dos clientes e oferecessem soluções objetivas e adequadas ao perfil econômico e estrutural de suas empresas.

Soluções e Serviços XTECH
Alimentação elétrica confiável (nobreaks)

Armazenamento de dados

Cloud Computing (computação em nuvem)

Consultoria, projetos e implementação

Continuidade de negócios

Gerenciamento remoto de redes, servidores e segurança

Helpdesk

Infraestrutura de rede (elétrica, dados, wireless e ótica)

Instalação e configuração de servidores de rede

Instalação, configuração e suporte de roteador, switch,
firewall e outros ativos de rede

Integração de soluções HP, Cisco, APC, Microsoft e outros

Interligação de redes e balanceamento de links

Outsourcing

Suporte em produtos Microsoft
para servidores de rede

Virtualização de servidores

VOIP
(voz sobre IP)

“O comprometimento com o sucesso dos projetos dos
nossos clientes sempre foi a marca registrada da XTECH.”
OJE a XTECH fornece as principais marcas mundiais de hardware e software, além de soluções tecnológicas especializadas e
uma linha exclusiva de computadores. São mais de 80 linhas de produtos, de mais de 40 fabricantes distintos.

Uma empresa completa. A XTECH é a extensão do seu departamento de TI.
Você pode contar conosco não somente para o fornecimento de produtos e soluções de informática: a XTECH possui excelência em serviços
de projetos, consultoria e suporte em informática, e estamos aptos a desenvolver e suportar ambientes de T.I. desde os mais simples aos mais
complexos. Possuímos pessoal altamente especializado e com grande experiência em softwares, segurança e interligação de redes, DNS, Active
Directory, Windows Server, Exchange Server, e também configuração e startup de roteadores, firewalls e servidores de rede.
Nossos serviços remotos de monitoramento ostensivo de desktops, workstations, servidores, serviços e links de dados permitem que você obtenha
o máximo de disponibilidade de sua infraestrutura de T.I. Completam este portfolio os serviços inteligentes de monitoramento e gerenciamento
remotos e, caso haja necessidade, o deslocamento de nossa equipe técnica finalizará o atendimento.

Parceiros de Negócios:
A APC (American Power Conversion) é líder mundial na fabricação de nobreaks monofásicos, racks, pdus e sensores ambientais, e seus produtos possuem
uma confiabilidade lendária. Recentemente foi adquirida pela alemã Schneider Electric, que é líder mundial na fabricação de nobreaks trifásicos.
A HP é líder mundial no fornecimento de produtos de imagem (impressoras, plotters, scanners) e também de processamento de dados (servidores
de rede, desktops, notebooks), produtos de rede, segurança, armazenamento e outros.
A Cisco é o maior e um dos mais conceituados fabricantes mundiais de produtos de rede. Roteadores, switches, firewalls e servidores de rede estão
presentes em praticamente todas as empresas.
A Microsoft é líder mundial no fornecimento de softwares para desktops e servidores. Possui uma vasta linha de produtos, que vai desde pequenos

Por que escolher a XTECH?
Experiência de mais de 20 anos em suporte e projetos; mais de 3.000 clientes atendidos.

aplicativos até sistemas para ambientes computacionais complexos e computação em nuvem.
A Iomega é uma subsidiária da EMC Corporation e desenvolve produtos de armazenamento e segurança para o mercado SMB.

Avocent é uma empresa líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de ambientes complexos de T.I.

Parceria e apoio técnico dos fabricantes parceiros (ver ao lado).
Serviços flexíveis, soluções individuais visando a máxima disponibilidade dos negócios dos clientes.

A Transition Networks é referência mundial em tecnologia de conversão, produtos de rede especializados e conectividade de rede,
oferecendo produtos de alta qualidade e confiabilidade.

Monitoramento, suporte e gerenciamento remotos.
Atendimento on-site, em caso de necessidade.
Colaboradores certificados: Microsoft, HP, Cisco, 3Com, APC, Sonicwall, Linux e outros.

E também:
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