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Soluções Claranet Sobre nós

Sobre a Claranet
Fundada em 1996, a Claranet é um dos mais importantes prestadores europeus de Managed Services.
Fornecemos serviços geridos de TI, nas áreas de Hosting, Networks e Aplicações.
Temos mais de 5.000 Clientes empresariais e uma experiência ímpar no fornecimento de soluções de elevada
qualidade a várias indústrias. Com mais de 800 colaboradores, temos 16 escritórios em vários países da Europa.

O que fazemos?
Desenhamos e implementamos um conjunto completo
de soluções de infra-estrutura - desde Managed
Hosting a Cloud, Managed Networks a Acesso, até
Gestão de Aplicações, de Helpdesk e Desktop
Management ao nível do suporte ao utilizador final.

Em números
Fundada em 1996
€210M receitas anuais
Mais de 5.000 clientes empresariais
Operações em 6 países Europeus
850 colaboradores em 16 escritórios
32 datacenters, 5 deles em Portugal
Lisboa, Porto e Faro
‘Líder’ no Quadrante Mágico da Gartner
Microsoft Cloud OS Partner 2015

Os nossos clientes
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Gartner: ‘Líder’ no Quadrante Mágico
A Claranet foi reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo,
como ‘Líder’, no Quadrante Mágico da Gartner na área de
Cloud-Enabled Managed Hosting - Europe 2015, com base
na nossa capacidade de execução e visão abrangente.

A Gartner afirma que “os líderes demonstraram que têm
capacidade de permanência no mercado, que podem inovar
com frequência os seus produtos e que são fiáveis para
responder às necessidades empresariais. Demonstraram ainda,
elevadas competências técnicas e capacidade para entregar
serviços a um vasto leque de clientes”.

Parceiros tecnológicos e certificações
A Claranet mantém uma reputação de inovação e excelência. A nossa capacidade resulta não só das capacidades
técnicas dos nossos colaboradores, mas também da utilização dos melhores standards da industria. Podemos assegurar
que todas as nossas práticas, processos e competências estão de acordo com as certificações chave do mercado - desde
ISO 27001 até ITIL - e que conseguimos entregar a melhor qualidade de serviço para as suas necessidades de negócio.

Parceiros tecnológicos

Prémios

Certificações
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Serviços
A nossa missão é auxiliar os nossos clientes a maximizar os benefícios da tecnologia suportada pela Internet,
para obter a máxima eficiência nos seus negócios. Desenhamos e implementamos um conjunto completo de
soluções de infra-estrutura - desde Managed Hosting a Cloud, Managed Networks a Acesso, até Gestão de
Aplicações, de Helpdesk e Desktop Management ao nível do suporte ao utilizador final.
O que nos diferencia de outros prestadores é a nossa experiência em ambas as áreas, Hosting e Redes, pelo que conseguimos fornecer Service Level Agreements (SLAs) únicos, adaptados especificamente para as suas necessidades de
negócio. O nosso compromisso com os clientes é o de fornecer os mais elevados standards de serviço. Orgulhamo-nos no
que fazemos e procuramos incessantemente a excelência. Temos um percurso ímpar na prestação de Managed Services
aos nossos clientes, quer no sector privado, quer na administração pública.

Hosting
Private and Public Cloud
Dedicated Hosting
Colocation
Datacenter Services
Web Acceleration &
DoS Protection
Streaming
Domínios Web e Cloud Servers

Networks
Redes Privadas
Ethernet e Linhas Dedicadas
Linhas Dedicadas
4G
DSL
Segurança

Managed Services
Managed Hosting
Managed Applications
Desktop Management
Application Intelligence
Disaster Recovery e Business
Continuity

Azure Managed Services
Gestão de infraestruturas cloud Azure
Azure Amazing Support
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A Claranet desenha, constrói, gere e desenvolve as suas soluções de acordo com as necessidades do seu
negócio, ajudando-o a atingir os melhores resultados. Aliamos
a visão
que adquirimos
dos BUILD
nossos
MANAGE
BUILDBUILD
MANAGE
MANAGE
MANAGE
BUILD clientes,
ao conhecimento e experiência dos nossos especialistas, de forma a desenhar soluções adaptadas às suas
necessidades. Trabalhamos continuamente para melhorar tudo o que fazemos.
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necessidades.
que a sua solução é entregue
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como planeado e dentro dos
internas, para acelerar os tempos
prazos estipulados.
de implementação, garantindo
elevados padrões de qualidade.
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Manage

Evolve

O seu negócio é gerido pela
nossa equipa de gestão e
operações, que lhe garante
níveis de serviço alinhados
com as melhores práticas de
mercado. Pode contar com um
único ponto de contacto, garantindo uma rápida resposta e
eficaz em qualquer situação no
âmbito do serviço proposto.

As circunstâncias e os
objectivos mudam. As
nossas equipas entendem o
seu negócio e o avanço
tecnológico, estando
disponíveís para trabalhar
consigo no planeamento
e desenvolvimento das suas
soluções. Visamos a
melhoria contínua dos
nossos serviços.

Os serviços da Claranet ajudam os nossos clientes a fazer coisas incríveis. Simplificamos a gestão das
TI, para que possa concentrar-se naquilo que faz melhor. Ao trabalhar connosco, ganha acesso a um vasto
leque de serviços de TI geridos, assim como ao nosso suporte e experiência 24x7”
António Bisca - Director de Operações, Claranet Portugal

Experiência
de confiança
Desenho de Solução
Entrega de Serviço
Serviços de Operação
Gestão de Serviço
Qualidade de Serviço
Segurança e Conformidade
Gestão de Fornecedores

Contacte-nos
Av. D. João II, 1.07-2.1, 4º Piso
1998-014 Lisboa
Tel : 707 50 51 52
Email : info@claranet.pt
www.claranet.pt

PORTO
Rua Prof. Correia de Sá, 42 - 2º A
4445-570 Ermesinde
FARO
Parque Multiusos - Areal Gordo, Lote 3-A
8005-409 Faro

