Quem Somos?

A EAS Tecnologia presta serviços de assessoria e consultoria em informática há mais de 22
anos em Belo Horizonte. Neste período vem diluindo todas as tecnologias de ponta e
revertendo em qualidade para seus clientes e parceiros, fator este que torna a satisfação do
cliente nosso motivo de realização. Oferecemos o que há de mais moderno em sistemas de
alta funcionalidade e produtos de alta tecnologia, garantindo assim qualidade e confiança. Para
que você possa realmente utilizar a informática como uma ferramenta de auxílio e tirar o
melhor proveito de seus negócios.
Seja mais um parceiro EAS para juntos estarmos no caminho da tecnologia rumo ao futuro.
Nossa missão é tornar a informática uma área sem mistérios e dificuldades para os nossos
clientes, "se você tem uma necessidade, nós temos a solução", fique tranquilo, nós estamos
prontos para dar todo apoio técnico que você precisa! Nosso diferencial está em fornecer toda
solução em informática, integrando sistemas e equipamentos para obter o melhor resultado.

Certificados:
Sempre com a preocupação de acompanhar as inovações tecnológicas do mercado e manter a
qualidade de seus produtos, a equipe da EAS está sempre se reciclando. Veja alguns dos
certificados que conquistamos:
Certificado de competência em Storage SuperStar 8v44 e 8k73 fornecido pela United Digital
Certificado de excelência em fornecimento de software, hardware e consultoria em redes pela
Federação das Unimeds - MG
Certificado de revendedor autorizado de produtos e cursos CNT Brasil
Membro do IPI Program da Intel
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Redes / Comunicação:

Atuamos na área de rede de dados e de telecomunicações, diversas etapas dos processos
envolvidos, disponibilizando serviços diversos, tais como:
Consultoria e assessoria em redes e comunicação de dados
Planejamento, implementação e interligação de redes locais e remotas por vários meios
(Wireless, ADSL, etc.)
Infraestrutura - hardware, software, manutenção e link
Manutenção e suporte à infraestrutura
Cabeamento estruturado
Instalação e configuração de servidores e estações em ambiente Netware, Microsoft e Unix
(Linux, *BSD, Solaris, etc.)
Integração e migração de ambientes
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Implantação e administração de ambientes virtualizados (VMware, Citrix e outros)
Instalação e configuração de roteadores e equipamentos de rede (Cisco, HP, Cyclades, Intel,
IBM, Huawei, ZTE e outros.)
Projeto e análise de segurança de redes
Suporte técnico aos ambientes baseado em contrato de prestação de serviço
Treinamento personalizado no cliente
Hospedagem de sites e serviços web
- Cloud Computing e Virtualização

Desenvolvimento:
Destaca-se na apresentação de soluções práticas e inteligentes, sistemas simples e fáceis de
usar, personalizados com ferramentas e recursos desenvolvidos dentro da realidade e
necessidade de sua empresa.
Consultoria e assessoria em desenvolvimento de sistemas
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Desenvolvimento de sistemas para comunicação de dados, automação comercial e industrial
Rede privativa de comunicação
Suporte on-line pela Web
Consultoria e Desenvolvimento de drivers

Suporte:
Contamos com profissionais de grande talento e altamente capacitados, com grande
experiência e atuação no mercado tornando a EAS uma empresa inovadora, dinâmica e com
espírito jovem.
Desenvolvimento de rotinas operacionais
Implementação de políticas de segurança
Instalação e configuração de equipamentos
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Consultoria em projetos
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