Melhore o desempenho e fiabilidade da rede
de comunicações e IT da sua empresa.

A infraestrutura de IT e comunicações pode impactar
de forma relevante o negócio da sua empresa.
Se pretende dar mais conectividade ao seu negócio
e aumentar a capacidade da sua infraestrutura de rede
de uma forma segura, confie em especialistas, deixando
mais tempo para o enfoque no seu core business.
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Serviços

A Wondercom tem o know-how e as soluções técnicas para implementar
projectos de otimização de infraestruturas de comunicação end-to-end, desde o desenho da solução
até à instalação no terreno, de acordo com as normas em vigor (ITED).
A experiência da equipa e a abordagem transversal ao tema das infraestruturas
e cablagem garantem os melhores resultados para a sua organização.
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ANÁLISE & DESENHO
DA SOLUÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

AUDITORIA &
CERTIFICAÇÃO

ENTREGA &
RELATÓRIOS

Instalação da rede de tubagem
e caminhos de cabos
Passagem e terminação de cabos
Instalação de bastidor 19’’
e acessórios
Terminação mecânica de fibras
Acompanhamento em obra

Verificação de equipamentos
ativos e infraestrutura
de cablagem
Inventário e identificação
de equipamentos
Testes e ensaios
Relatório de otimização
e melhorias da rede

Medição da atenuação fibras
Ensaio e certificação
de pontos RJ45
Layout de bastidores
Telas finais com os detalhes
de toda a infraestrutura
Produção de relatório
com conclusões

Análise da realidade do cliente
(site survey)
Desenho e projeto da solução
de rede a instalar

O desenho e instalação da sua infraestrutura de comunicações não tem de ser um problema.
Aumente a capacidade da rede através do serviço Wonderconnect,
garantindo a máxima eficiência dos processos críticos do seu negócio.
Se já tem toda a infraestrutura montada, esta solução também pode ser para a sua empresa.
Ajudamos a reorganizar e potenciar as suas comunicações para suportar o crescimento da organização.

INSTALAÇÃO DE BASTIDOR
E CABLAGEM

INSTALAÇÃO DE PONTOS
DE REDE

REVISÃO DA INSTALAÇÃO
DOS PONTOS DE REDE

CERTIFICAÇÃO DE PONTOS
DE REDE

REORGANIZAÇÃO DE BASTIDOR
DE 12U-42U

Dispomos de uma oferta otimizada que permite a instalação ou reorganização
de toda a infraestrutura de forma célere.
Entre em contacto com a nossa equipa para tornar as suas comunicações mais eficientes.

Até 24 pontos
de rede

Cablagem em altura
apenas até aos 3,5m

Instalação em
Portugal continental

Aumento da capacidade
da infraestrutura de
comunicações

Tomadas simples
ou duplas

Sem necessidade
de passagem de fibra

Exclui a selagem
de corta fogo

Instalação de acordo com
os regulamentos ITED e
melhores práticas

Aumento da produtividade
das suas equipas

Desenho de solução adaptada às
necessidades das empresas, considerando
todas as variáveis de negócio

1 bastidor

Suporte e manutenção
dos trabalhos efetuados

Integração da oferta com outros serviços
Wondercom, permitindo um único parceiro
de tecnologias ICT

Garantia do suporte e manutenção
à instalação efetuada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In eu urna eget nisl scelerisque congue eu nec mauris.
Donec sit amet sem volutpat justo elementum posuere
sit amet id nisl. Vivamus volutpat sem convallis egestas
consectetur. Sed consectetur velit et est dignissim,
vitae rhoncus enim auctor.

Saber mais

Escolha os serviços que melhor
se adaptam ao seu negócio.

Wondeconnect

Serviços e materiais incluídos

- Patch Panel 24 portas

Rede RJ45

Ponto de Rede RJ45
(mínimo 5 pontos
máximo 24 pontos)

- Passagem de cabo UTP Cat6
com recurso a caminhos de cabo
e/ou tubagens existentes.
- Tomadas RJ-45 (simples)
- Identificação e etiquetagem
do patch panel e tomadas.
- Patch Cords para ligação
ao switch

- Bastidor mural 9U 600x600
- Modulo de ventilação
e termostato
Bastidores

Bastidor completo
Mural 9U

- Kit terras
- Prateleiras 19’’ 1U 400mm prof
- Régua de energia 19’’ c/8
schukos e interruptor

Reorganização
de Bastidor até 12U

- Guia de cabos 19’’ c/4
argolas metalicas
- Argolas laterais p/bastidores
600mm larg.

Reorganização
de bastidores**

Reorganização
de Bastidor até 42U

Adicionais

- Guia de cabos 19’’ c/4
argolas metalicas
- Argolas laterais p/bastidores
800mm larg.

Certificação por ponto de rede ***

* Para instalações dentro do horário normal (09h – 18h). Para outros horários, contacte-nos.
** Mediante envio de foto de bastidores existentes.
*** (mínimo de 10 pontos em Lisboa e Porto num raio de 40 kms – fora acresce o custo de 0.40€/km).

Av. D. João II, Lote 1.04.01
4º Piso Sul, Parque das Nações
1998-017 Lisboa
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