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SaaS TSI
A Telemática Sistemas Inteligentes dispõe em seu portfólio produtos com a distribuição de software “SAAS” e hardware “IAAS” 
como prestação de serviço. A solução é composta por quatro camadas de tecnologia: infraestrutura, virtualização, orquestração 
e conectividade internet.
Esta solução permite a utilização dos softwares sem precisar de qualquer tipo de instalação e licenças, pois os servidores estão 
em uma solução Cloud altamente segura e com enorme capacidade de processamento e armazenagem.

Infraestrutura robusta com mais de 3000 servidores virtuais, 
rodando no Brasil em duas unidades, possibilitando ao cliente a 
contratação de um serviço adicional de redundância geográfica.

Conectividade com as principais operadoras de mercado e com 
o PTTMetro “Ponto de Troca de Tráfego - serviço livre gerenciado 
de troca de tráfego entre redes IP”.

Monitoramento da infraestrutura por 24 horas x 07 dias por semana 
x 365 dias por ano, garantindo 99,982% de disponibilidade.

Solução extremamente segura, tolerante a falhas, com detecção e 
prevenção de intrusão, firewall rodando em clusters, monitoramento 
de integridade, inspeção de registro e malware e dados 100% 
criptografados. Certificações: TIER 3 e Trend Ready.

Arquitetura extremamente flexível, permitindo aumentar ou reduzir recur-
sos facilmente em segundos “Processador, memória RAM, banda, HD”.

Permite gerenciar à distância os sistemas de controle de acesso e 
segurança, ponto e CFTV.

Vantagens:

Nossos Produtos SaaS:

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, 
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, 
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso 
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773 
  

SaaS TSI

CFTV

Revendedor Autorizado


