
VIRTUALIZAÇÃO E DATA CENTER 
Os investimentos em TI parecem não ter fim? Gerenciar 
servidores, desktops, storage e serviços na nuvem 
parece algo impossível? Virtualização pode ser a chave 
para transformar ambientes complexos em algo 
gerenciável e com custos controlados.  
 

SEGURANÇA 
Seus dados estão protegidos? Você tem certeza? 
Conheça as soluções de firewall, IPS, alta 
disponibilidade, DLP, anti-spam, antivírus, backup, 
criptografia, autenticação forte, controle de acesso, 
gerenciamento de senhas e muito mais.  
 

INFRAESTRUTURA E REDES 
A infraestrutura é para a TI como o alicerce de uma 
casa, então é muito importante ser bem projetada e 
implantada. Somos capacitados a desenvolver as 
melhores soluções, desde um simples AP WiFi até um 
backbone multi-gigabit ethernet.  

•    

Nossas Especialidades 

Nossos Serviços 

Consultoria 

 Diagnóstico de problemas de desempenho e topologia em 
infraestrutura de redes. 

 Análise e correção de vulnerabilidades. 

 Alinhamento estratégico da TI ao negócio da empresa. 

Projetos 

 Infraestrutura de redes LAN e WAN cabeadas e/ou wireless. 

 Sistemas de alta disponibilidade. 

 Virtualização de servidores, desktops, aplicações, storage e redes. 

 Data Centre. 

 Segurança de acesso. 

 Segurança de dados. 

 Cloud computing. 

Suporte Técnico 

 Contratos com garantia de atendimento. 

 Help-desk. 

 Outsourcing estratégico. 
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Empresa 
 

A LAN Generation atua como provedora 
de soluções tecnológicas, especializada 
nas áreas de Infraestrutura e Redes, 
Virtualização e Data Centre e 
Segurança. Nossa filosofia é apresentar 
soluções inovadoras, versáteis e 
personalizadas que permitam que o 
investimento em TI realizado por nossos 
clientes se traduza em crescimento, 
melhoria dos processos e alinhamento 
estratégico aos seus objetivos. Nossa 
vocação está não só em trazer novas 
soluções, mas garantir sua utilização 
efetiva, através de forte envolvimento e 
divisão de responsabilidades com 
nossos clientes. 
Acreditamos nos talentos individuais e 
no potencial de seu conjunto, sendo 
nossa equipe formada por profissionais 
com larga experiência no mercado de 
Tecnologia. 
Temos a oferecer a experiência de mais 
de uma década para atender às 
necessidades tecnológicas da sua 
empresa e através da certificação dos 
nossos profissionais nas áreas técnicas 
e comerciais, temos nossa competência 
reconhecida pelos fabricantes e 
fornecedores, o que nos permite criar 
soluções personalizadas que atendam 
às necessidades dos nossos clientes. 
 

Missão 
 

Contribuir para que nossos clientes 
possam utilizar a TI como ferramenta de 
aprimoramento dos seus negócios, 
ofertando sempre as soluções de redes, 
virtualização e segurança mais 
adequadas às suas necessidades, 
possibilitando assim sua perfeita 
utilização. 
 

Visão 
 

• Ser a primeira opção para as 
empresas quando procuram um 
parceiro para soluções de TI. 

• Ser reconhecida como referência na 
qualidade de serviços e soluções de 
TI nas áreas onde atuamos. 

• Ter sempre os profissionais mais 
capacitados e atualizados em todas 
as linhas de negócios em que 
atuamos. 

 

Valores 
 

• Manter relacionamento sempre ético 
com clientes, fornecedores, 
colaboradores e concorrentes. 

• Ser uma empresa comprometida com 
os objetivos de nossos clientes e 
fornecedores. 

• Orientar nossas ações sempre com 
respeito às pessoas e organizações. 
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Nossos Clientes 

 

 4 Bio 
 Aduana 
 ADP Systems 
 Alumax 
 Banco Alfa 
 Banco de Tokyo Mitsubishi 
 Cobra Rolamentos 
 Enfil 
 Fazenda Acaraú 
 Grupo Vibrapar 
 Hospital Vita 
 Mais Vantagens 

 Morelli Ortodontia 
 Niquelfer 
 Saint-Gobain (Telhanorte) 
 Santa Helena Saúde 
 Santos Brasil 
 Securit 
 Unimed do Brasil 
 U.S. Pharmacopeial Convention 
 Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de 
Figueiredo, Gasparian – Advogados 
 Teresa Perez Viagens e Turismo 

Nossos Parceiros 

Estrategicamente prospectamos, selecionamos e homologamos as 
melhores empresas com as mais avançadas tecnologias disponíveis 
no mercado, para atender aos requisitos dos nossos clientes, visando 
sempre a melhor relação entre satisfação e custo benefício. 
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Nossa Abordagem 
 
 
Hoje, o sucesso do negócio de uma 
empresa é cada vez mais dependente 
de sua estrutura de TI. 
Em um mercado de alta tecnologia, 
envolvendo a tomada de decisão por 
investimento em equipamentos 
complexos, selecionados entre uma 
vasta gama de alternativas do mercado, 
é fundamental a realização de um 
projeto profissional de dimensionamento 
desta estrutura, de forma a otimizá-la de 
acordo com as necessidades de cada 
organização, diminuindo custos, 
trazendo segurança e aumentando a 
produtividade. 
 
Uma TI bem desenhada, com 
infraestrutura adequada, e atendendo a 
todas as conformidades exigidas é o 
alicerce que permite maior agilidade e 
produtividade para as empresas que 
buscam a excelência nos seus 
processos. 
 
Como provedora de soluções para o 
mercado de de TI, a LAN Generation é 
voltada para soluções integradas e 
completas, envolvendo produtos e 
serviços pois entendemos que os 
nossos clientes não estão procurando 
por servidores, roteadores, switches ou 
firewalls, mas por soluções para 
alavancar os seus negócios, resolvendo 
os problemas que os influenciam 
diretamente. 
 
Nosso foco é criar uma solução 
individualizada, de alto valor agregado 
que se enquadre na necessidade de 
cada empresa cliente, permitindo-lhe 
criar uma vantagem competitiva no seu 
negócio com o uso das tecnologias mais 
adequadas e avançadas 

 (11) 5031-9266 


