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Projetamos o futuro dedicando-nos  

a aplicar soluções tecnológicas para 

maximizar a qualidade de vida e a 

inteligência da humanidade.



DF

PARANÁ

MATO GROSSO
DO SUL

AL

PE

RN

RONDÔNIA

RJ

ES

PIAUÍ

MARANHÃO

Projetos  
no Brasil

Nossos clientes



A Tecno it é uma empresa em
movimento, sempre renovada pela 
dinâmica das conexões, estabelecendo 
redes vivas entre o melhor da tecnologia 
e projetos de inovação.



Soluções

Nossos produtos são  
soluções tecnológicas desenhadas de 

forma personalizada, com objetivo de levar 
inovação e solução de problemas para 

nossos clientes.



Data  
center



Solução de Data center que contempla desde a construção física 

até a configuração final de contingência. Estrutura completa para 

empresas que necessitam serviço premium em processamento, 

armazenamento, transferência e segurança de dados.

a r m a z e n a m e n t o  ·  t r a n s f e r ê n c i a  ·  s e g u r a n ç a

Construção de infraestrutura completa.

Processamento e armazenamento de informações.

Refrigeração de precisão.

Eficiência energética.

Segurança da informação.

Prevenção de desastres.

Monitoramento.
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Data Center
Solução



Componentes para Data center

Data center modular  
e container

Segurança da 
informação

Estrutura, refrigeração  
e monitoramento

Soluções modulares de data  

center são instalados em espaço 

adequados e dimensionados de 

acordo com as necessidades.  

Já os modelos container possuem 

estrutura completa sem  

necessidade de construção civil.

Adequação civil de sala segura com 

piso elevado, forro mineral, detecção 

e combate a incêndio sem danos de 

componentes e monitoramento constante 

via sensores de temperatura integrados ao 

sistema de refrigeração de precisão.

Servidores, virtualização e storages

Equipamentos ativos de rede

Gerenciamento de ativos

Firewall

Gerenciamento de identidade

Controle de acesso a rede



Componentes para Data center
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