ADA Soluções

Instalação de sistemas de informação

Consultoria para instalação completa ou parcial de sistemas de informação.
Este serviço engloba a instalação de hardware, sistemas operativos e programas informáticos em sistemas existentes ou
em novos sistemas de informação.
- Pretende renovar o seu sistema de informação, mas tem receio de perder informação.
- Gostaria de instalar um novo servidor, mas sem parar a empresa.
- Pretendia melhorar a produtividade dos seus funcionários com a instalação de novos servidores.
- O nosso serviço de Instalação de sistemas de informação é a resposta adequada. Beneficios do serviço de Instalação de
sistemas de informação
Levantamento detalhado do sistema de informação actual
Antes de efectuarmos a instalação do novo sistema fazemos um levantamento detalhado do sistema actual para
identificarmos potenciais problemas ou conflitos.
Apuramento prévio de problemas e constragimentos
É feita uma análise detalhada acompanhada de testes para identificar constrangimentos do sistema e apurar a resolução
de potenciais problemas antes da instalação.
Realização de testes à integração das novas funcionalidades
Antes da instalação são feitos testes para facilitar a integração do sistema.
Após instalação do sistema são feitos testes exaustivos para garantir a operacionalidade do sistema instalado.
Implementação do projecto por uma unica empresa
A ADA Soluções tem a capacidade de instalar as infraestruturas, hardware e software necessários assim como proceder à
formação, com vista à instalação do novo sistema.
Implementação do projecto no prazo e custo definidos
Sendo um projecto executado por uma unica empresa é possivel ter um orçamento fixo e com prazos de execução bem
definidos. O que fazemos
- Análise detalhada das necessidades da empresa
- Levantamento do sistema de informação actual
- Levantamento dos requisitos para as novas componentes informáticas
- Realização de testes
- Elaboração de um documento de análise
- Discussão e aprovação do documento de análise
- Instalação do sistema de informação pretendido
- Reavaliação periodico do sistema implementado
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