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V t ge s
O impacto directo para a empresa que 

contrata este serviço de cer o de rede, é 

a sustentabilidade no projecto de cablagem ou 

rede de dados, com a garantia de que o tráfego 

de dados e a interligação de sistemas está 

dentro das normas e que sectores chave não 

sofrerão com a falta de comunicação:

P : Máquinas, equipamentos, linhas de 

montagem, PC`s, rede se o;

Te s: Tomadas de rede em todos os 

departamentos estão sempre conectados;

Seg : Cameras de segurança, gravadores 

DVR, sistema de controle de acesso;

Telef  IP: PABX IP e Telefonia, ramais, 

interligação entre unidades e ramais remotos. 

C  f ?
Com equipamento espe o e técnicos cert os, a equipa da NCR levará a cabo uma auditoria, 

ponto-por-ponto ou seja, efectuará um teste desde patch panel até as tomadas de rede das instalações do 

cliente. É gerado, pelo equipamento, um relatório onde estão espelhados as não conformidades. Em 

seguida propomos a reparação das não conformidades.

e rede?
A NCR Corporate disponibiliza o serviço de  de rede estruturada, o que lhe permite garantir a 

A  de rede deve ser requisito primordial em todo projecto de rede estruturada, novas 

instalações ou em instalações já em operação. A  de rede estruturada é a garantia que o 

producto e serviço que você adquiriu é da mais alta qualidade e que a empresa está dentro das 

cionamento.

CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA Notas: A NCR Corporate seguirá as   das normas legais e  regulamentares aplicáveis, designadamente as  normas 
europeias de telecomunicações.

Solicite hoje mesmo a sua cotação
junto da equipa NCR Corporate junto

do seu gestor de conta ou através 
do email: comercial@ncrcorporate.co.ao


