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Sobre as empresas
A Unirede Soluções Corporativas e Custos Monitoring é a maior, mais forte e comprometida parceria na
América Latina com a Zabbix SIA, desenvolvedora da ferramenta de monitoramento de classe corporativa, Open
Source mais utilizada no mundo.
A Unirede Soluções Corporativas foi fundada em 1999 no Rio Grande do Sul, Brasil. Atua no mercado corporativo
e conta com pontos de presença no Brasil, Portugal e Estados Unidos. Possui em seu portfólio produtos e serviços
destinados a garantir um melhor desempenho nos ambientes de TI, gerando maior produtividade, reduzindo os
tempos de indisponibilidade e acelerando os negócios. Sendo reconhecida como especialista em gestão de TI e
coleta de dados.
É a única empresa Zabbix Premium Partner na América Latina e primeira Zabbix Training Partner mundial.
Desde 2007, a Unirede é a responsável por disseminar a plataforma de monitoramento Open Source Zabbix e
fomentar o seu uso. Por ser a organizadora da Zabbix Conference LatAm possui um relacionamento muito próximo
da comunidade Latino Americana de profissionais Zabbix.
A Custos Monitoring foi fundada em 2015 em Montevideo, Uruguai. Conta com profissionais com grande
experiência em monitoramento de sistemas, oferecendo soluções de acordo com a necessidade de seus clientes.
Além de ser a única empresa parceira da Zabbix SIA no Uruguai é parceira da Unirede para a entrega de serviços e
treinamentos no mercado de origem espanhola.
Focada em assegurar o contínuo e correto funcionamento dos sistemas, implementa indicadores que mostrem a
qualidade dos serviços prestados, indicando os gargalos, riscos e saúde do ambiente. Todos estes servem como
ponto para a tomada de decisão, maximizando o ROI no ambiente de tecnologia.
Unirede Soluções Corporativas e Custos Monitoring, juntas, são Zabbix Training Partners e estão comprometidas a
fomentar e capacitar profissionais em Zabbix e outras ferramentas Open Source.

Propósito
Apostamos na simplicidade e na busca de uma vida com qualidade, onde as relações humanas possuem um papel
preponderante, dentro das nossas empresas e com nossos clientes. Na Unirede e Custos existe um interesse genuíno
de ajudar os clientes, criando vínculos e colocando mais inspiração do que transpiração em nossas soluções.
Focamos toda a nossa energia em criar soluções que tragam tranquilidade, atenção e cuidado por nosso tempo e de
nossos clientes, para assim, melhor aproveitá-lo.
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Produtos
Para oferecer soluções completas para o mercado corporativo e entregar valor, buscamos fabricantes que estivessem
em sinergia com nosso propósito:

Zabbix é o software de
monitoramento
projetado para medir a
disponibilidade e
desempenho de
componentes de
infraestrutura, aplicações
e gerar indicadores
estratégicos para o
negócio.

Microsoft empresa Norte
Americana fundada em
1975, uma das empresas
mais inovadoras e a
principal fornecedora de
soluções para o meio
corporativo. A Unirede
revende licenciamento
Microsoft.

O software OTRS IT Service
Management é um poderoso
conjunto de ferramentas
para o gerenciamento de
processos de administração
de ambientes de TI
complexos, como Help Desk,
Call Centers e equipes de
suporte.

Quest é um de nossos
parceiros estratégicos
que possui soluções de
gestão e deploy de
dispositivos com a
ferramenta KACE e um
conjunto de softwares
para diferentes cenários
de proteção de dados.

AWS é o principal
fornecedor de serviços
de nuvem no mundo e a
Unirede é especialista em
arquitetura de
infraestrutura AWS.
Infraestrutura de nuvem
é fundamental para
empresas que buscam
melhorar a sua TI.

pfSense é um firewall
UTM (Unified Threat
Management), ou central
unificada de ameaças,
não é uma opção, mas
sim uma necessidade
que as empresas no
atual cenário competitivo
necessitam.

A EXIN é uma empresa
holandesa que certifica
profissionais de TI em todo o
mundo. Além disso, o EXIN
credencia
organizações (treinamento e
exame) no campo do
treinamento em TIC e no
desenvolvimento de
materiais de treinamento em
TIC.

A Unirede em busca de
oferecer excelência a
seus clientes, é parceira
Cisco, empresa líder
mundial em
infraestrutura de redes
inteligentes e soluções
voltadas a comunicações
unificadas.

O Red Hat Enterprise
Linux é um sistema
operacional open source.
Ele é a base que permite
escalar suas aplicações
atuais e implementar
movas tecnologias em
ambientes bare-metal,
em containers e todos os
tipos de nivem.

Dell é o nosso principal
parceiro para
necessidades de
infraestrutura física de
servidores,
armazenamento e
estações de trabalho
adequadas para o meio
corporativo e suas
necessidades.

O que é importante para o seu negócio?
O objetivo da Unirede e Custos é auxiliar a sua empresa a gerenciar de forma eficiênte estes 3 pilares fundamentais
para o seu negócio:

Disponibilidade do
negócio
Disponibilidade de serviços é um fator crítico
para qualquer negócio. Atualmente a maioria
das empresas possui um alto grau de
dependência tecnológica. Para os seus
serviços estarem disponíveis, toda a TI precisa
estar disponível também.

Performance dos
Serviços
Além da disponibilidade dos serviços, é de
fundamental importância que estes estejam
dentro da qualidade esperada. Esta qualidade
está diretamente vinculada ao gerenciamento
constante de recursos de TI.

Agilidade na tomada de
decisão
Muitas empresas não sabem como tomar
decisões ou não possuem informações. Na
atual dinâmica do mercado, tomar decisões
rápidas envolve ganhar ou perder dinheiro.
Obter informações em tempo real é um
diferencial.
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Qtd

Part Number

Produto/Serviço

Unit.

Preço

1.200,00

6.000,00

Treinamento Integrando Zabbix com Grafana Corporate
Online
O treinamento tem como objetivo integrar a ferramenta Grafana em sua
ultima versão com o Zabbix 4.2 para exibição de gráficos avançados e
criação de Dashboards Corporativos que auxiliem na visualização de
dados operacionais e de negócios, auxiliando tomada de decisões.
5

TRN-CORP-ONL-GRF

• Carga horária: 16 horas aula;
• Modalidade do Treinamento: Online (ao vivo),

Preço

6.000,00

Desconto

-600,00

Preço total

5.400,00

Detalhes do treinamento
Data de Início do Curso:
Data de término do Curso:
Carga Horária: 16 Horas
Modalidade: Online
Dias da Semana: a confirmar
Local do Treinamento: Zoom

Condições de Pagamento
Prazo de pagamento: 15 dias
Prazo de validade da proposta: 01/06/2020
Impostos: Todos os impostos estão inclusos
Despesas gerais: Por conta do contratante

Considerações gerais
Faturamento ocorrerá pelos seguintes dados cadastrais:
Razão Social: USC CONSULTORIA DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 18.015.948/0001-86
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal: 265.046.2-6
Forma de Tributação: Simples Nacional
Endereço: Avenida Princesa Isabel, 844/501
Bairro: Santana
PORTO
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Cidade:
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Alegre
Av. Princesa Isabel, 844 / 2º andar,
Av. Paulista, 807 / 2315, 23º andar,
201 South Biscayne Blvd Suite,
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Santana,Rio
PortoGrande
Alegre – RS,do Sul
Bairro Bela Vista, São Paulo – SP,
1200, Miami – FL,
Estado:
CEP: 90620-00
CEP: 01311-100
Zipcode: 33131
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• A aprovação desta ocorre mediante o aceite do cliente e envio de proposta digitalizada, todas as páginas rubricadas, assinatura no campo
determinado e carimbo da empresa;
• A cobrança será feita através de boleto bancário enviado ao cliente;
• No caso de preços em DÓLAR, estes serão convertidos no dia do faturamento do distribuidor conforme cotação do dia;
• Em nossa prestação de serviço já estão inclusos os impostos incidentes conforme a legislação vigente; PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, CPP. Salvo o
ISSQN que por amparo das legislações municipais poderá haver retenção de ISS pelo CPOM. Caso ocorram alterações de alíquotas, cadastros de
prestadores de outros municípios (CPOM) ou outros componentes tributários até a data do faturamento, estes serão repassadas ao preço final da
prestação de serviço nesta Proposta comercial;
• No caso de remessa de produtos, frete por conta do cliente, de acordo com política do distribuidor;
• Preços sujeitos a disponibilidade de estoque e validade da proposta;
• Faturamento sujeito a aprovação de crédito.

Aceite da proposta
Aprovamos a compra dos produtos e serviços relacionados nesta proposta, cientes das condições especificadas e
exigidas na mesma.

___________________________________, __________ de ___________________ de 2020

_________________________________________
Cristiane Maracci
Unirede Soluções Corporativas

_________________________________________
Fábio Leite
TRE/RR
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