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A Empresa 

 

No final do ano de 2016, a InFocco Tecnologia comemorou 10 anos de mercado! Marcamos esta importante data com o 

lançamento do novo logo e da nova identidade visual da empresa. 

Superamos crises econômicas, mudanças do mercado e pudemos comemorar esta importante marca com o anúncio de 

novas parcerias e produtos, reforçando o nosso desafio de levar a nossos clientes a vanguarda do mercado tecnológico.  

O segredo deste sucesso? Um trabalho feito com amor, dedicação, sinceridade, conhecimento e profissionalismo. 

Acreditamos muito no relacionamento pessoal entre nosso time, clientes e fabricantes. Jamais abriremos mão desses 

valores. 

Nesses 10 anos, e InFocco se especializou na venda de produtos para infraestrutura e segurança de rede (switches, 

wireless, roteadores e firewalls), impressão, suprimentos, energia (nobreaks), computadores (desktops e notebooks), 

servidores e storage. Atuamos também com os principais softwares aplicativos, sistemas operacionais, gráficos, de 

segurança e backup do mercado. 

Nossos principais parceiros: Adobe, APC, ArcServe, Axis, CheckPoint, Cisco, Citrix, Corel, Dell, Fortinet, HP, IBM, 

Kaspersky, Lenovo, Microsoft, Oracle, Red Hat, Samsung, Squash, Symantec, Trend Micro, Veeam e VMware.  
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Produtos e Serviços 

 

Dentro deste portifólio, podemos destacar algumas novidades: 

 

- Dell/EMC: linha de notebooks, desktops, monitores e servidores da Dell. 

Adicionamos ao nosso portifólio as soluções de storage, armazenamento, 

proteção de informações, infraestrutura convergente, big data e cloud da 

EMC. 

 

- Red Hat: soluções para datacenter da Red Hat, líder mundial em 

softwares open source voltados para a nuvem, Linux, middleware, 

storage e tecnologias de virtualização. 

 

- Serviços: instalação e customização de servidores, backup e soluções 

de segurança, cabeamento estruturado e projetos de circuito de TV. 

 

- Segurança e Virtualização: coloque sua empresa na nuvem com a 

tecnologia VMware para virtualização de servidores, desktops e 

aplicativos em cloud somada à alta disponibilidade para o data center 

garantida pela Veeam. Virtualize o seu ambiente de TI, ganhe mobilidade, 

redes e serviços na nuvem com as soluções da Citrix. 

 

- Fortinet: líder em segurança de redes e gerenciamento de ameaças 

unificadas (UTM). Você pode contar também com firewalls e appliances 

da CheckPoint e softwares para monitoramento e proteção inteligente de 

ambientes físicos e virtuais da Trend Micro. 

 

- Squash: soluções de compressão de imagens de todos os formatos 

(incluindo imagens médicas) e aceleração do envio de conteúdo e 

navegação Web e Intranet.  

 

- Automação Comercial: Leitores de código de barras, de cheques, QR 

Code, SAT, Impressoras fiscais e térmicas, gavetas, PDVs, contadoras 

de cédulas, PinPad e terminais de consulta. 
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