
Minimizando Custos, Potencializando Negócios



“Com foco em serviços de TI, 
nossa missão é prover tecnologia 

de ponta visando sempre a 
melhoria continua, por isso somos 

vistos por nossos clientes como 
uma empresa sólida e confiável, 
pois valorizamos o respeito as 

pessoas, as relações duradouras e o 
comprometimento com todos que 

nos cercam” 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI



Infraestrutura de TI

3

Cabeamento Estruturado

• Projetos físicos e lógicos;
• Cabeamento UTP  e fibra óptica
• Projeto, instalação e Projeto, 

instalação e manutenção de 
redes de dados e voz;

• Identificação, certificação e 
mapeamento da rede;

• Montagem de racks;

Vigilância Eletrônica

Sistemas de alarmes e CFTV,
monitoramento e segurança.
Rede analógica, HD, FullHD Ou IP.
•Projeto
•Instalação
•Configuração de sistemas de
gerenciamento e monitoramento

Controle de Acesso

Gestão e controle do fluxo de 
pessoas, personalizando o processo 
de forma individual.

Somos capacitados para instalar e 
configurar várias marcas e modelos. 



Locação de equipamentos

Locamos para sua empresa: CFTV; 
Servidores; Desktop; Notebooks; 
Impressoras; Softwares e mão de 

obra.

Outsourcing de TI

Técnicos residentes especializados 
atendendo a uma necessidade 

específica nos níveis Junior, Pleno e 
Sênior.

Networking

Soluções de rede sem fio para sua 
empresa, incluindo serviços desde o 
mapeamento a maturação da rede.

Outsourcing de impressão

Controle e disponibilização de 
suprimentos, manutenção das 

máquinas, softwares de bilhetagem 
entre outros.

Suporte

Configuração, manutenção, suporte 
e assistência técnica de servidores, 
desktop e notebooks, impressoras e 

nobreaks.

Software

Instalação, configuração e suporte; 
Licenças Microsoft;
• Backup;
• Firewall;
• Antivírus;

.

Soluções em Informática



Soluções em Nuvem

Arquivos, Documentos..., 
os dados da empresa 
protegidos em uma 
aplicação de nuvem.

NUVEM PRIVADA

BACKUP EM NUVEM 

A gestão das 
informações da 

Empresa.   

NUVEM PRIVADA

Gestão dos seus 
negócios, com segurança 

e onde desejar.

GERENCIAMENTO DE 
AZURE



Nossos Clientes



Contato 

(11) 4427-7785

castelmar@grupocastelmar.com.br

Rua Vapabussu, 517 Jd. Aeroporto São Paulo /SP CEP: 04632-011

Blog: www.castelmartecnologia.com.br

www.grupocastelmar.com.br

https://www.facebook.com/CastelmarTecnologia/
https://twitter.com/CastelmarT
https://www.google.com/maps/dir/castelmar+tecnologia/@-23.6596469,-46.7050038,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94ce42859f39793b:0x9191fbdaaadb1c5d!2m2!1d-46.6641702!2d-23.6329552
http://www.castelmartecnologia.com.br/
http://www.grupocastelmar.com.br/

