A Onsoma Tecnologia & Negócios é uma integradora de
soluções de TI. Durante nossa trajetória, já atendemos grandes
clientes no Brasil e no exterior, aprimorando continuamente
nossa metodologia de trabalho, sempre com foco na satisfação
total de nossos clientes e dos prossionais envolvidos em cada
projeto.
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

Nossa equipe técnica atua de maneira personalizada para
propor e implementar soluções que atendam aos requisitos de
cada cliente, sempre alinhadas às melhores práticas adotadas
pelo mercado.
Conte com a parceria da Onsoma Tecnologia & Negócios para
alavancar a produtividade de sua empresa. Entre em contato
conosco e agende uma visita.

21| 3556.1911
comercial@onsoma.com.br
Av. Rio Branco, 156, Sala 3124
20040-901 - Centro
Rio de Janeiro - RJ

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

“

Prover serviços e soluções de tecnologia
da informação voltados à excelência
estratégica e operacional e à integração
dos processos de negócio, com qualidade,
agilidade, segurança, ética e sustentabilidade.

Projetos de

Integração

”

alinhados

ao seu

Negócio

Uma gestão baseada em modernos conceitos de
gerência de TI garante o alinhamento com as
estratégias da sua empresa, e permite o
compartilhamento de soluções.
Com foco na excelência operacional e na gestão
eﬁciente dos ativos, a Onsoma Tecnologia &
Negócios desenvolve soluções, gere a infraestrutura
de TI e presta apoio e suporte ao cliente, sempre
alinhado às melhores práticas de mercado.

Nossos

serviços

Desenvolvimento
de

Sistemas

Nossos gerentes de projetos, analistas,
arquitetos e desenvolvedores estão
preparados para propor e conduzir a
melhor implementação em projetos
de desenvolvimento de sistemas para
internet, desktop e celular, nas
principais tecnologias, metodologias e
ferramentas adotadas pelo mercado.

Banco de Dados

InfraEstrutura

Nossos prossionais são capacitados para implementar as
melhores soluções em banco de dados, garantindo total
segurança, acessibilidade, desempenho e disponibilidade
das informações do seu negócio. Maximize a produtividade
dos setores e colaboradores de sua empresa com as
nossas soluções.

Conte com a nossa equipe técnica para a elaboração de
diretrizes, implementação e suporte de infraestrutura de TI
e obtenha o máximo de desempenho de hardwares, rede e
servidores de aplicação.

