Apoio à Instalação e Comissionamento para atender suas
necessidades
O primeiro passo normalmente é o mais difícil, mas também o mais importante. Quando estiver
comissionando uma rede, tudo deve ser feito corretamente, com preparo profissional de qualidade
para os testes finais de aceitação. A melhor forma de evitar atrasos e seus custos consequentes,
é excluindo todas as possíveis fontes de erros desde o início.
Nossos técnicos estão disponíveis para auxiliar na instalação, configuração e testes da sua
rede. Com suporte de especialistas, o primeiro passo se torna simples!
Questões principais
Um comissionamento eficiente de uma rede requer não apenas a correta escolha dos
componentes, mas também um grande conhecimento por parte dos profissionais envolvidos.
Independentemente se você confia em uma equipe especialmente treinada ou especialistas de
outras empresas, você não pode deixar de lado o compromisso com a operação e a disponibilidade
da aplicação. Apenas uma “instalação de primeira classe” irá garantir uma operação livre de falhas
ao longo do tempo. Isso é particularmente importante para evitar danos a componentes devido a
instalação incorreta, uma vez que isso invalida a garantia.
Quais vantagens você pode explorar
Nossos especialistas são exatamente o que você precisa. Iremos treinar seus empregados no seu
próprio ambiente, usando seus próprios componentes e fazendo que participem ativamente na
instalação. Podemos configurar os equipamentos GarrettCom, Hirschmann, Tofino e Prosoft
Technology de acordo com suas necessidades, seus empregados não necessitam conhecimento
avançado de configuração, programação, gerenciamento de rede para suas aplicações
O QUE PODEMOS LHE OFERECER
Apoio ao Start-up
• Fases de Comissionamento e startup guiadas por especialistas
• Treinamento de empregados no seu próprio ambiente
• Suporte customizado durante instalação on-site e configuração
Apoio à Instalação
• Prevenção de erros de instalação
• Teste final do sistema incluindo documentação
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Apoio à Configuração
• Pré configuração de equipamentos GarrettCom, Hirschmann, Tofino e Prosoft Technology.
• Switches
• Roteadores
• Dispositivos Wireless
• Firewalls
• Industrial HiVision
• Teste final do sistema
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