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Ricardo Tozati  
 

Consultor em Tecnologia da Informação, com 
mais de 20 anos de experiência na área de 
Informática, especialista em Redes e Segurança 
da Informação, Administração Remota de Sites, 
Levantamento de Inventário, Análise e 
implementação de Políticas de Segurança em 
Redes. Criação e Hospedagem de Domínios e 
Sites. Help Desk, Manutenção e Suporte Técnico 
Especializado. 
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Foco no mercado Corporativo 
 

Nossos principais clientes são empresas dos mais 
variados segmentos e tamanhos, preocupadas 
com a segurança e com o bom funcionamento de 
sua área de TI. 
 
Fornecemos para nossos clientes, ferramentas 
que possibilitam a administração eficiente e 
centralizada de seu ambiente de TI, dessa forma 
elas podem focar  no que melhor sabem fazer. 
 
 



Soluções Corporativas em: 

Temos soluções para todos os tipos de empresa             

              Segurança 
        

              Produtividade 
        

              Desempenho 
        



              

            

        Segurança 

Suas informações estão seguras ? 



Por isso oferecemos os melhores 
Softwares de Segurança do mercado, 
com uma Administração Centralizada, 
controle pró ativo contra todos os 
tipos de ameaças, sejam elas vírus, 
spam, hackers, entre outras pragas 
virtuais. 
 

O Antivírus é a principal ferramenta de 
proteção da sua rede, porém ele sozinho 
não é suficiente para garantir a 
segurança de seu ambiente, ainda mais 
se ele for gratuito. 
 

Como garantir a segurança do seu ambiente de TI ? 



Oferecemos Appliances ou Softwares 
de Firewall que se adaptam ao perfil 
do cliente e da empresa, fornecendo 
redundância do link de internet,  
regras de bloqueio de portas,  
monitoramento da navegação, filtros 
de conteúdo entre outras ferramentas. 

O Firewall é outro aliado na política de 
segurança do ambiente de TI.  
É com ele que todo o trafego da rede e 
da internet  é monitorado e se 
necessário bloqueado. 
 

Como garantir a segurança do seu ambiente de TI ? 



Buscamos os melhores Softwares para 
realização de Backup em todos os 
tipos de dispositivos e Mídias. 
Além da possibilidade e Backups em 
nuvem e servidores remotos. 
A Criptografia também garante a 
privacidade dos dados de sua 
empresa. 

O Backup  deve ser considerado como 
ferramenta essencial de segurança e 
sua automação garante a execução 
programada e sem  riscos de falha 
humana. 

Como garantir a segurança do seu ambiente de TI ? 



              

            

        
              
        

Produtividade 

Seu ambiente de TI é produtivo ? 



Conseguimos manter a Produtividade 
através de regras de bloqueio de 
softwares, políticas de segurança e os 
melhores softwares de 
monitoramento de Internet, e-mail e 
redes sociais. 

A Produtividade também é requisito 
básico das grandes empresas e pode 
ser aplicado em qualquer ambiente de 
TI. Tendo o controle sobre o que é 
utilizado pelos colaboradores a 
empresa tem sua produtividade 
garantida. 

Como garantir a produtividade do seu ambiente de TI ? 



              

            

        
              
        

Desempenho 

Satisfeito com o Desempenho de seus  equipamentos  e do Ambiente de TI ? 



Contamos com fornecedores das principais 
Marcas do Mercado e podemos oferecer os 
melhores e mais atuais equipamentos de 
informática, telecomunicação, rede e internet. 

Equipamentos 



Após ter o controle total do seu Ambiente de 
TI, garantimos um aumento significativo da 
performance dos equipamentos, da rede e da 
Internet  e consequentemente  aumentando a 
produtividade de sua empresa.  
   
 
 

Garantia de 
Desempenho 

INTERNET 



     Ricardo Tozati Consultoria em Ti 
Rua Orlandia, 423 – Jd. Paulista 

Ribeirão Preto – SP 
(16) 3024-8487 
(16) 9793-2223 

contato@tozati.com.br 
www.tozati.com.br 
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