


Sobre a TGS

O Grupo TGS Info Services esta no mercado a mais de 15 anos. Nossa concepção passa por 3 pontos 
considerados fundamentais para o nosso seguimento. (1) Tornar-se referência no segmento de tecnologia, (2) 
Parceria e fidelidade com nossos clientes e (3) Oferecer soluções nos mais diversos ramos de atividade. Com isso 
conseguimos unir os serviços de forma integral para atender 100% do negócio de nossos clientes, somos uma 
empresa com o objetivo de fornecer atendimento qualificado e especializado unindo Pessoas, Processos e 
Produtos trazendo soluções dinâmicas e inovadoras.

Devido ao crescimento do mercado e de nossos clientes, fizemos uma divisão em nosso Grupo em dois 
segmentos:

TGS TI - Atua no ramo de Suporte Técnico, Service Desk, Assessoria técnica e Novos Projetos em Tecnologia.

TGS INFRA - Atua no ramo de Infraestrutura em geral, Telefonia, Interfone, Antena Coletiva, Automação 
Predial, Sistema de Proteção Perimetral, CFTV, Controle de Acesso, Instalação e readequação elétrica, 
Cabeamento estruturado e Sistema de Proteção de Alarme de Incêndio.



Nossos Serviços

Suporte Técnico Nível 1,2 e 3
A TGS TI oferece suporte Técnico

de acordo com o perfil da empresa.
atuando desde o nível básico até resoluções

de problemas críticos. ( Remoto e Presencial )

Infraestrutura de Rede
Projetos de rede física e lógica

envolvendo melhores categorias de cabeamento 
e equipamentos para cada ambiente

Soluções em voz IP e Analógico
Com nossas soluções analógicas conseguimos 

atender todos os portes de empresa. A 
Tecnologia VOIP (Digital) é um sistema 

avançado e incrível para administrar sua 
telefonia e ter acesso de qualquer lugar.

Monitoramento de rede e ativos
Monitoramos o seu parque de T.I em tempo 

real através de softwares de gestão para 
garantir que seu ambiente esteja sempre em 

operação.

Segurança e Proteção de Dados
Com um leque grande de soluções entre 

firewall, proxy e antivírus a TGS TI protege a 
sua rede de invasões e furto de dados 

sigilosos.

Sistema de C F T V 
Sistema de Monitoramento Inteligente, 

instalações analógicas e IP de acordo com a 
sua necessidade.

Sistema de Backup
Com ferramentas básicas e avançadas 

conseguimos trazer a melhor solução para 
cada ambiente, sistemas em Nuvem, Local e 

Redundância em Servidores.

Virtualização de Servidores
A segurança na rede lógica e a falta de 

espaço em Data Center ou mesmo o custo de 
compra de servidores físicos,  a virtualização 
é uma ótima opção para minimizar gastos e 
aumentar a disponibilidade em servidores.

Service Desk
O Service Desk TGS TI controla toda a área 
de infraestrutura da sua empresa, fazendo a 

gestão de equipamentos, sistema elétrico, 
sistema de cabeamento estruturado e gestão 

de novos ativos.



Clientes e Parceiros



A TGS INFRA

Atua no ramo de Infraestrutura em geral, Telefonia, Interfone, Antena Coletiva, Automação 
Predial, Sistema de Proteção Perimetral, CFTV, Controle de Acesso, Instalação e readequação elétrica, 

Cabeamento estruturado e Sistema de Proteção de Alarme de Incêndio.

Nossos principais serviços:

• Cabeamento Estruturado de Rede e Telefonia; 
• Telefonia, Interfone e Antena Coletiva Predial;
• Sistemas Inteligentes de Segurança (CFTV); 
• Soluções em Elétrica; 
• Soluções em Sistemas de Alarme Contra Incêndio; 
• Suporte a Condomínios – Manutenção preventiva. 



(11) 5058-4848 | (11) 3419-1237

(11) 94001-8094

www.tgsti.com.br | www.tgsinfra.com.br

Rua Barreto Muniz, 278 – São Paulo

suporte@tgsti.com.br


