
para você e sua empresa

NÓS TEMOS
SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS



SOBRE NÓS

INSTALAÇÃO
E MONITORAMENTO
DE SERVIDORES, 
REDES E
SUPORTE TÉCNICO

COMÉRCIO
DE HARDWARE
E SOFTWARE

CONSULTORIA
EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

A MAXXY TECNOLOGIA é especializada 
em soluções tecnológicas há mais de 20 
anos com forte presença em eventos 
corporativos e feiras de negócios. 

Atendemos também pequenas e médias 
empresas administrando os servidores, 
as estações de trabalho e a rede, além de 
manter a estrutura de tecnologia funcional 
e eficiente.

Hoje somos reconhecidos no mercado de 
informática como uma empresa que 
oferece serviços que são indispensáveis 
para uma parceria  de trabalho duradoura.



Atendimento de 
alta qualidade 

Relacionamento Otimização de recursos

Soluções tecnológicas

NOSSO
FOCO

Consultoria



NOSSOS
SERVIÇOS



VPN

Criação de redes corporativas 
“virtuais” exclusivas do cliente, 
com total segurança e garantida 
por sistemas de criptografia e 
autenticação eficientes.

BACKUP

Estruturação de rotina automática 
para a proteção de seus dados.

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

Computadores, equipamentos
de rede cabeada e sem fio, 
servidores Linux e Windows
equipamentos de audiovisual e 
suporte técnico em eventos.

IMPLANTAÇÃO
DE REDES

Instalação lógica de redes locais
com cabeamento ou wireless e
definição de políticas de acesso.

SUPORTE TÉCNICO

Equipe especializada para manter 
a estrutura funcional, rápida, 
segura e de fácil manutenção.



SERVIDOR DE
CORREIO ELETRÔNICO

Implementação em sistemas 
operacionais disponíveis, com 
funcionamento de Webmail, as 
caixas postais de diversos 
tamanhos, com antivírus e filtro 
de conteúdo para arquivos 
anexados.

SERVIDOR DE
BANCO DE DADOS

Implementação em diversas 
plataformas, de acordo com as 
necessidades.

SERVIDOR SEGURANÇA
FIREWALL

Determinar o que cada usuário 
pode ou não acessar/utilizar em 
sua rede, utilização de redes 
desmilitarizadas, traduções de 
endereços de rede e formatação 
de tráfego.

SERVIDOR DE INTERNET
PROXY 

Restrição e/ou supervisão do 
uso da internet e implementação 
de “Load Balance” (controle do 
trafego de comunicação, email, 
páginas, downloads, etc).

MONITORAMENTO DE
SERVIDORES E REDES

Manutenção, segurança, controle
e atualização de atividades dos 
servidores e da rede.

 LIMPEZA DIGITAL

Controle de vírus e spywares 
visando o mínimo de interrupções 
e manutenções.



NOSSO
PORTFÓLIO

A MAXXY TECNOLOGIA tem expertise no desenvolvimento e implantação de soluções 
tecnológicas para fornecer de maneira consistente, eficiente e financeiramente inteligente 
o gerenciamento dos equipamentos de sua empresa.

Monitoramos contínuamente os servidores e a rede para prevenir e identificar os 
problemas antes que os usuários sejam afetados, protegendo toda a estrutura de 
informaçoes necessárias para o sucesso do seu negócio. 

Nós buscamos sempre a satisfação do cliente e a parceria duradoura através da 
confiança depositada e na garantia e qualidade dos serviços oferecidos.



À SUA DISPOSIÇÃO



NOSSOS
CLIENTES

A MAXXY TECNOLOGIA atende clientes das áreas de eventos, tecnologia, contabilidade, 
auditoria, negócios, marketing entre outros oferecendo suporte técnico em informática, 
manutenção, servidores, contrato de manutenção, alocação de profissionais de TI e 
redes cabeadas e sem fio.

• Brasil Game Show • Francal Feiras • Tech House Tecnologia em Eventos • Nova Didacta • Quintal 22
• APAS • Paulino Contabilidade e Assessoria Empresarial • Bossa Nova Films • Minhas Inscrições
• FASB • Colégio Petrópolis • Primeira Página Assessoria de Imprensa • Escola Santa Marina
• MAM Brasil • Beauty Fair • AES Brasil • Expo Parques e Festas • Natal Show • BioBrazil Fair
• Naturaltech • Francal • Expobor • ABRIN • Pneushow • Expolazer • Expomusic • Autocom • Escolar 
• Asian&Seafood Show •  entre outras



NOSSA
EQUIPE

A equipe técnica da MAXXY TECNOLOGIA está à disposição para oferecer apoio 
profissional especializado para gerenciar e dar suporte tecnológico para sua empresa.

LUIZ BERALDI
Diretor Técnico
beto@maxxy.com.br

FELIPE VALENTE
Gerente Técnico
felipe@maxxy.com.br



(11) 4123-4985
contato@maxxy.com.br


