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3GNTW - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

A 3GNTW é uma empresa portuguesa de serviços especializados em:

+ Consultadoria em Tecnologias de Informação;

+ Serviços Internet;

+ Consultoria em E-Business;

+ Distribuição informática.

A 3GNTW, quer a nível local, quer a nível global, tem como lema a
prestação de um serviço aos seus clientes, pautado pela excelência. O
nosso principal objectivo é responder rápida e eficientemente às
necessidades específicas e prestar serviços especializados de elevada
qualidade que venham a constituir um valor acrescentado para os nossos
clientes. A abordagem é multidisciplinar, através de equipas com
especialistas nos vários sectores de actividade.

Entre os nossos clientes incluem-se instituições governamentais, e cerca
de duas centenas de pequenas e médias empresas que actuam em
sectores de rápido crescimento. Somos uma das melhores firmas de
serviços profissionais em Portugal.

Consulte-nos.

Visite-nos, em 3GNT.NET

3GNTW
quem somos



Soluções Tecnológicas

3GNTW - Tecnologias de Informação, Lda
R. de Geguinte, 290
4770-360 MOUQUIM
Portugal

tel +(351) 914 257 547
fax +(351) 252 303 001
email info@3gnt.net

3GNTW»

» Consultadoria em Tecnologias de Informação

Como consultores, temos a obrigação de actuar como conselheiros para com os nossos
clientes, os quais temos o privilégio de considerar amigos. As relações privilegiadas com
operadores de telecomunicações, software houses e consultoras internacionais facilitam-
nos esse trabalho.

Resolvemos problemas, e daí o lema "provavelmente já temos a solução". Os desafios
que nos apresentam são elevados, mas as soluções apresentadas pelos nossos consultores
não o são menos. Por exemplo:

+ Conectividade segura (através de Virtual Private Networks) entre pontos geograficamente
dispersos (a Nobrinde ligou a filial de Lisboa e as suas lojas no NorteShopping e GaiaShopping
à sede em Matosinhos, para terem uma facturação unificada, e a SOVE fez o mesmo,
mas interligando a sua sede, na Maia, às filiais do Porto, Coimbra e Lisboa);

+ Benchmarking a soluções de e-Learning (a Myriad Telecom pediu-nos uma análise às
implicações técnicas necessárias para educação à distância através da Internet);

+ Arranque remoto de postos de trabalho (configurámos os postos do Centro de Informática
da Universidade do Minho de modo a serem imunes a vírus, ou má configuração, acidental
ou fortuita);

+ Mass-mailing electrónico (através dos nossos serviços, a Nobrinde, Macservice, Faminho
e o Centro Ciência Viva do Algarve, por exemplo, enviam newsletters periódicas a milhares
de clientes, apresentando as últimas novidades nos seus catálogos);

+ Managed security / storage / sysadmin services;

+ Planos para business continuity & disaster recovery, implementação de políticas de
segurança, auditorias (ethical hacking), recuperação de dados (data forensics);

+ Alarmística e monitorização de sistemas e serviços, nomeadamente com grande ênfase
na segurança informática;

+ Instant messaging (implementámos uma plataforma IM para a Nobrinde e para a JEFAR,
criptograficamente segura, com registo de todas as mensagens trocadas, disponível tanto
a partir do interior da sede, filial e lojas da empresa, como a partir da Internet);

+ Helpdesk (na Douro Azul, DST e Lacticoop, por exemplo, implementámos sistemas de
apoio ao utilizador ou ao cliente através de um interface web integrado com a infra-
estrutura actual da empresa. O utilizadores podem abrir uma ocorrência quer por telefone,
email ou através de um interface web próprio. A equipa técnica ou a equipa comercial
resposta ao pedido técnico ou comercial de uma forma coordenada);

+ Centrais telefónicas IP (desenhamos e implementamos soluções VoIP na infra-estrutura
das empresas, integrando-as com os equipamentos de telefonia tradicional já existentes);

+ Fax em rede (disponibilizamos servidores de fax em rede, cujo serviço pode ser partilhado
por toda a organização através de VPN. Os faxes são enviados e recebidos através dos
postos de trabalho da organização, podendo mesmo ser integrados no correio electrónico,
aumentando desta forma a produtividade dos funcionários e as respostas aos faxes
recebidos);

+ Sistemas de detecção de intrusões (instalamos sondas em vários pontos da rede da
Inforauto, que permitem detectar e restringir a propagação acidental ou intencional de
malware, vírus, trojans, etc..., assim como tentativas de acesso não autorizado à informação
da empresa);
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3GNTW»

» Serviços Internet

Somos capazes de disponibilizar serviços e conteúdos a partir de San Antonio, EUA,
Amsterdão, NL, Londres, UK, Lisboa, Porto, Leiria e Famalicão, a partir de datacenters
profissionais, nos quais baseamos a nossa infra-estrutura.

+ Alojamento de conteúdos WWW;
+ Alojamento e aluguer de servidores dedicados;
+ Registo de domínios;
+ Mass-mailing;
+ Managed security services;
+ Managed backups;
+ Voz sobre IP (+ info em http://voip.3gnt.net);

No mês passado, registamos mais de 3000 visitas diárias a alguns dos websites dos
nossos clientes. Foram 3000 oportunidades de negócio, e só eles sabem quantas se
transformaram em vendas.
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3GNTW»

» Consultoria em e-Business

+ Fazemos integração de sistemas, nomeadamente através de XML;

+ Implementamos content managers, permitindo a gestão simples dos conteúdos WWW
por parte do cliente, mesmo que baseados em backends com milhares do produtos,
(www.macservice.pt ou www.nobrinde.com), serviços, (www.douroazul.pt ou
www.hanylou.com), eventos, (www.ipvoice2006.com), ou notícias;

+ Desenvolvimento de aplicações Web, (websites, intranets, extranets, centrais de
reservas, gateways de pagamento electrónico e CRM) à medida do cliente;

+ Os websites que desenvolvemos são sempre baseados num desenho tri-partido modular,
muito interessante: um (ou mais, dependendo da carga estimada) servidor(es) WWW
assegura(m) a comunicação com os visitantes, servindo os conteúdos estáticos (HTML,
Flash e imagens), e delegando o processamento de código dinâmico para sistemas
especializados, incluindo servlet containers Java e aceleradores PHP, por exemplo. Existe
ainda um (ou mais) backend(s) SQL, onde residem as bases de dados do cliente;

+ A oferta pode ainda ser complementada por clusters de reverse proxies, capazes de
servirem os mesmos conteúdos WWW, sem qualquer alteração, a centenas de milhar de
visitas diárias, (investimos em layer 7 web switches para garantir isso mesmo).
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3GNTW»

» Distribuição informática

Neste momento representamos em Portugal, e somos capazes de oferecer serviços de
instalação e suporte técnico, aos seguintes produtos e serviços:

+ O servidor de correio electrónico CommuniGate Pro, da Stalker, (www.stalker.com),
vencedor de inúmeras distinções. O CommuniGate Pro é uma solução de messaging
comprovada, com milhares de instalações no mundo inteiro. As implementações variam
entre as centenas e os milhões de utilizadores, em contextos tão diversos como webmail
para grandes ISP's, messaging unificado para empresas de telecomunicações, ou serviço
SMS para wireless service providers. A 3GNTW é a única empresa portuguesa com estatuto
de parceiro certificado na plataforma CommuniGate Pro;

+ O Arkeia, da Knox, (www.knox.com), a melhor solução multiplataforma para cópias de
segurança distribuídas existente no mercado. A 3GNTW é o maior e mais antigo distribuidor
e integrador Arkeia em Portugal;

+ As soluções antivírus e anti-SPAM da Kaspersky Labs, (www.kaspersky.com) destinam-
se tanto a utilizadores domésticos como a instituições de grandes dimensões. O Kaspersky
garante uma protecção fiável a servidores de ficheiros, servidores Web, servidores de
correio electrónico, firewalls, PDA, etc… Muitas das funcionalidades de praticamente todos
os programas de antivírus foram inventados pela Kaspersky Labs, e um grande número
de fabricantes de programas antivírus usa o kernel do antivírus Kaspersky.

+ As soluções antivírus e anti-SPAM da MicroWorld, (www.mwti.com) baseiam-se no
kernel da Kaspersky, e satisfazem as necessidades de pequenas e médias empresas, e
utilizadores domésticos, a um preço mais acessível.

+ O portfolio de produtos e serviços da clara.net, incluindo serviços ISP e ASP, empresariais
e de grande consumo. Implementamos tecnologias como o ADSL ou SDSL, Frame-Relay,
IP-MPLS ou integração de voz (VoIP) nos nossos clientes, com base na infra-estrutura
destes operadores.

+ A 3GNTW é revendedora oficial de certificados digitais da Thawte, garantindo aos seus
clientes a confidencialidade das informações transmitidas através da Internet. Através
destes certificados é possível proteger websites, correio electrónico e software.
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» remote boot

+ “Instalamos e configuramos dezenas de máquinas
por dia, a maioria delas relativamente semelhantes entre
si. Não é possível acelerar o processo ?”
+ “Somos uma empresa de formação. Conseguem
fornecer-nos um sistema que permite reinstalar
completamente os postos de trabalho dos formandos,
poucos minutos antes da aula começar, preparando-os
para as actividades que se seguem ?”

» virtual private networks (VPN)

+ “Possuimos delegações no Porto, Coimbra e Lisboa.
É possível interligá-las, de forma segura, de modo a que
quando alguém factura em Lisboa, o stock dos produtos
seja imediatamente actualizado no Porto ?”
+ “Os n/ comerciais precisam de aceder remotamente
à empresa, a partir de casa, de um hotel, ou de qualquer
sítio com ligação à Internet.”

» wireless

+ “As n/ embarcações nos Rios Douro e Guadiana
necessitam de estar ligadas à sede, mesmo quando em
navegação.”
- “Como podemos ligar a pousada, deste lado do Rio,
ao hotel que iremos construir na outra margem ?”

» traffic shapers

+ “Tenho um acesso ADSL, mas quando os meus
funcionários enviam uma mensagem de correio grande,
a navegação na Internet fica leeeeeeenta...”
+ “O tráfego P2P de alguns dos nossos utilizadores
entope completamente a n/ ligação à Internet.”

» mensagens instantâneas

+ “Os meus utilizadores usam o MSN para conversarem
com os seus contactos, mas desconfio que enviam
informação confidencial para o exterior. Como posso ter
a certeza ?”

» acceptable usage policy

+ “Os meus colaboradores passam o tempo a conversar
no MSN, e a visitar websites que nada têm a ver com
o trabalho deles.”

» telefonia IP (VoIP)

+ “Possuimos uma filial na Alemanha, com a qual
trocamos muitos telefonemas. Conseguem baixar a n/
factura telefónica ?”
+ “Queremos criar um escritório virtual em Espanha,
podemos ter um número de telefone em Barcelona, que
reenvia todas as chamadas para o n/ escritório em
Portugal ?”

» gateways de fax

+ “Enviamos uma quantidade significativa de faxes, a
maior parte deles de documentos gerados
electronicamente. Conseguem poupar-nos tempo e
dinheiro”
+ “Gostariamos de poder enviar e receber faxes, mesmo
quando não estamos na empresa.”

» sistemas de detecção de
intrusões

+ “Lidamos com informação extremamente sensível,
queremos ter a certeza de que a n/ rede não é
comprometida.”
+ “O n/ parque de máquinas é demasiado extenso para
que possamos ter a certeza de que nenhuma delas foi
infectada com um vírus ou adware.”

» backups

+ “Existe alguma solução que assegure cópias de
segurança de todas as minhas plataformas, Windows,
Linux, Unix, etc..., que suporte backup de ficheiros e
bases de dados abertas ?”
+ “Gostava que a informação nos meus servidores fosse
replicada para os V/ datacenters, afastados
geograficamente. Assim, no caso de algum desastre, a
minha informação estaria bem longe daqui.”

» helpdesk

+ “Recebemos diariamente algumas centenas de pedidos
de suporte técnico a partir dos n/ clientes. Como podemos
manter um histórico do suporte prestado, assim como
tirar conclusões sobre a rapidez e eficácia dos n/ serviços
?”

» serviços internet

+ “Queremos alojar o n/ próprio servidor num datacenter
profissional, ao melhor nível Europeu.”
+ “Pretendemos comercializar a n/ solução de gestão,
em regime ASP, a partir de um datacenter com
conectividade excelente a qualquer ISP português, e à
Internet em geral.“

» desenvolvimento à medida

+ “Quero que os meus clientes possam
consultar a sua conta-corrente através da Internet. Já
agora, quero que possam ver o estado das encomendas
que submeteram.”
+ “Organizamos eventos, e cada evento corresponde
um website. Como podemos gerir toda a organização
do evento, desde a publicidade até ao oradores e
programa, através de um gestor de conteúdos ?”
+ “Queremos consolidar todo o tipo de informação da
n/ organização num único espaço, acessível a todos os
n/ colaboradores, quer estejam dentro da empresa, ou
a partir do exterior, através de ligações seguras.“

Visite-nos, em 3GNT.NET

Peça-nos uma proposta enviando um email para comercial@3gnt.net ou através de um
revendedor autorizado.
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