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O objetivo do ShareFile é ajudar sua equipe a compartilhar, sincronizar e armazenar facilmente 
 ndoarquivos grandes de qualquer dispositivo sem comprometer dados importantes fornece  a 

segurança, a visibilidade e o acesso às necessidades da sua empresa baseado na nuvem.

O sistema ShareFile conta com software de compartilhamento de arquivos com segurança de alto 
nível,  é uma das primeiras coisas que a maioria das empresas procura, sendo que todos os dados 
são totalmente criptografados em trânsito, durante a edição e em repouso - até mesmo vídeos 
grandes, imagens médicas, planos de construção, contratos de vendas e documentos legais.

O Sharefile faz da segurança uma prioridade máxima possuindo criptografia de alto nível, suporta 
ptotocolos SSL 3.0 / TLS 1.0 com criptografia AES de até 256 bits e é aprovado pelo FDA CRF11.

. 

Se estiver no escritório ou em qualquer lugar, você terá acesso seguro aos seus 
arquivos, em qualquer lugar, a qualquer momento, com armazenamento ilimitado 
em nuvem. Envie qualquer tamanho de arquivo.

Tenha certeza de que os seus arquivos estão sempre seguros com criptografia em
nível de banco protege seus arquivos, e-mails e anexos em trânsito e em repouso.

Implatanção do sistema Sharefile na sua empresa com treinamento ao vivo e 
ambientação diferenciada para você e seus clientes, além de suporte técnico 
qualificado.

Segurança de alto nível

Implantação e treinamento

Com parcerias com grandes empresas do setor tecnológicos fornecemos serviços 
e recursos de alta qualidade para nossos clientes. Conheça os nossos serviços.

www.imaginacao.com

Compartilhe em qualquer dispositivo
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Sistema de E-mails Corporativos 

Em parceria com distribuidores da Microsoft fornecemos o MS Exchange para uso somente 
on line ou como parte integrante do Office 365 com custo mensal e com suporte técnico para 
configuração, treinamento e manutenção do sistema.

O Exchange permite o acesse aos emails, contatos e calendários compartilhados de qualquer 
lugar. Trabalhe sem preocupações onde for mais conveniente. Mantenha a sincronia usando 
email de classe executiva.

O Exchange Online é a solução de e-mail corporativo na nuvem desenvolvido pela Microsoft.

O seu grande diferencial em relação a uma solução de e-mail local, ou mesmo a uma 
soluçãode e-mail oferecida por um provedor tradicional que ainda use protocolo POP ou IMAP
é:

Integração total com outros produtos da Microsoft;
Recursos avançados de controle e segurança;
Possibilidade de usar o e-mail ao mesmo tempo de praticamente qualquer dispositivo;
Sincronismo entre os e-mails, agendas e lista de contatos;
Possibilidade quase infinita de gerenciamento e controle;
Alta disponibilidade dos serviços de e-mail com garantia de que sempre estará disponível 
para uso.

Usando o webmail do Exchange Online, você simplesmente clica no anexo do Office e 
poderá editá-lo online e responder ao seu cliente com as alterações sem sair do e-mail. 
Isso irá proprocionar um ganho de produtividade no trabalho.
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Através de parcerias com fornecedores como Dell e HP fornecemos equipamentos
Servidores, Switchs Gigabits gerenciaveis, Access Points de alta performance, 
bem como materiais para instalação de redes de fabricantes qualificados.

www.imaginacao.com

Efetuamos instalações  e manutencões de rede cabeadas Cat.5/
Cat.6 Gigabit, instalações e configurações de sistemas WiFi.

Uma Instalação de Rede bem realizada e com suporte adequado 
aumenta a produtividade, agiliza os processos diversos, diminui 
custos e aumenta a segurança das informações.

Fornecemos racks para sistemas de rede, efetuamos montagem, 
organização e identificação de cabos de rede Cat.5/Cat.6 no 
patch panel, a distribuição dos circuitos de tomadas dentro do 
rack e a interligação das switchs nos patch panel por meio 
de patch cord.

 

Fornecemos e configuramos equipamentos servidores Dell/HP 
para instalações em empresas com Windows Server e 
efetuamos manutenção dos equipamentos e nos sistemas.

Também fornecemos servidores configurados com GNU/Linux 
que por ser um sistema livre não possui custo no sistema 
operacional e ainda dispomos de servidores dedicados on line.
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Configuração e reparos de computadores

Prestamos assistência técnica especializada na manutenção e configurações de 

computadores com sistemas operacionais Windows, Windows Server, Linux e Apple.

 

Instalação e atualização de Sistemas Operacionais;
Remoção de vírus e malware; 
Otimização de desempenho de sistemas Windows, Linux e IOS;
Instalação e configuração de softwares em todos os sistemas;
Virtualização de aplicação - Windows e IOS;
Migração para cloud computing;
Gestão de backup completo, local ou remoto - cloud;
Suporte qualificado, remoto, via e-mail, telefone e presencial. 

Efetuamos reparo em PCs, Servidores, Notebooks e Macbooks;
Up Grades em todos os tipos de computadores;
Troca de tela LCD de notebooks;
Troca de teclados, HDs e SSDs;
Reinstalação de sistemas operacionais;
Recuperação de dados de HDs/SSDs defeituosos.

Somos especializados em sistemas da Apple

Montagem de redes Apple x Windows;
Configuração de backups via iCloud;
Configuração de Backups locais: Time Machine;
Configuração de Dual Boot IOS e Windows;
Configuração de Apple Airport | WiFi
Reparo de todos os equipamentos Apple.

Nosso atendimento pode ser contratado com periodicidade de visitas a ser combinada 

conforme a necessidade ou ainda através de agendamento de visitas avulsas para dias e 

horários estabelecidos previamente.

Nossas parcerias



Imaginação
Tecnologia

www.imaginacao.com

Desenvolvemos  websites com as últimas técnicas de SEO, preparados para 
funcionar em todos os dispositivos e navegadores. Estamos aptos a construir 
diversos tipos de projetos:

Websites

Sites desenvolvidos para

empresas e organizações com

o intuito de divulgar seus

principais serviços e contato.

Segurança e desempenho

são as nossas marcas para

divulgar seus produtos

na internet.

Se você precisa de uma plataforma

exclusiva, desenvolvida sob

medida para publicar suas matérias, 

conte conosco.

Landing Pages e material

para divulgação de produtos

específicos em uma única página

da web.

INSTITUCIONAL LOJAS VIRTUAIS BLOG HOTSITES
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As mídias sociais tomaram conta do mercado e se você quer conquistar o seu 
espaço, é preciso realizar um trabalho profissional, com conteúdo relevante. 

Trabalhamos com  Tecnologia das maiores plataformas (Facebook, Instagram, 
You Tube e Linkedin), cuidando dos interesses da sua organização. 

Mídias Sociais

- Definição de estratégias

-Busca de público-alvo

-linguagem

- Criação de arte

- Criação de conteúdo;

- Criação de textos, gif’s

e vídeos de divulgação

PLANEJAMENTO CONTEÚDO
- Agendamento de Publicações

- Monitoramento de perfil

- Interações com visitantes

- SAC 2.0

- Análise de desempenho

- Monitoramento de Leads

- Web analytics

- Avaliação de retorno 

GESTÃO MÉTRICAS

Para garantir a performance e o bom desempenho de nossas ações, a aliamos 
o trabalho de desenvolvimento de mídias sociais detalhadas campanhas de links 
patrocinados. Isso resulta em ações efetivas que visamretorno financeiro aos seus 
clientes. 

Links Patrocinados

FACEBOOK ADS GOOGLE
ADWORDS

INSTAGRAM ADS LINKEDIN ADS
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Contato: eloy.teixeira@imaginacao.com | (11) 99608-9494 | imaginacao.com

mailto:eloy.teixeira@imaginacao.com
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