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QUEM SOMOS

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA
Não somos produto das circunstâncias,
somos produto das nossas decisões
E, acima de tudo, especialistas em conectar pessoas!

Nem mesmo Francisco Roberto
Cabreira e Julio Verati imaginavam
o sucesso que a RJ Network iria
alcançar em tão pouco tempo.
Com clientes espalhados
atualmente por todos os estados
brasileiros, a empresa teve um
início modesto, mas contou com
muita disposição por parte de seus
primeiros sócios, que desde 1998,
época em que eram contratados
de uma grande operadora de
telecom, já desejavam revolucionar
o mercado de redes corporativas.
Em 2006, Cabreira e Verati dão
início às operações da RJ a partir
de uma visão empreendedora e
ousada: suprir a carência
de mercado na região noroeste
do estado de São Paulo.
Desde então, não pararam mais
de somar conquistas como a
aquisição de novos clientes e a
ampliação da infraestrutura e do
capital humano da empresa.
Em 2013, uma força feminina
junta-se ao quadro societário:
Fabiane Lenarduzzi passa a integrar
a direção da empresa, agregando
todo o seu conhecimento gerencial,
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adquirido desde a fundação da
RJ, às decisões estratégicas da
empresa.
Passada uma década, a RJ Network
já figura entre as empresas mais
competentes do país em sua
área de atuação. Hoje, atende os
mais diversos segmentos como
indústria, comércio, serviços e
governos, com o fornecimento de
equipamentos e soluções.
Apesar de tantas conquistas, o
desejo por inovar nunca esteve tão
vivo. Os novos desafios ultrapassam
as barreiras geográficas: tornar-se
referência nacional em soluções
que conectem cada vez mais
empresas e pessoas é uma meta
cada vez mais próxima de ser
alcançada.
E assim, cheios de entusiasmo,
desde já, agradecemos pela sua
confiança e convidamos você a
conferir nesta apresentação nosso
portfólio de serviços. Esperamos
seu contato para batermos um
papo sobre a sua empresa e o que
podemos oferecer a você para
crescermos juntos.

Tornar-se
referência nacional
é uma meta cada
vez mais próxima
de ser alcançada

Francisco R. Cabreira

Julio Verati

Fabiane Lenarduzzi

COMO FAZEMOS

AS MELHORES TECNOLOGIAS

Não por acaso, somos parceiros
oficiais dos principais fabricantes
Graças à nossa competência e ao nosso potencial de
mercado, conquistamos o status de Partner Cisco e
Partner Sophos

Na RJ Network, Comercial e
Suporte Técnico sempre
trabalham em conjunto.
Ambas as equipes destacam-se
tanto pela multidisciplinaridade
quanto pelo conhecimento
técnico altamente especializado,
viabilizando, ainda na etapa de
pré-venda, um trabalho
de consultoria ao cliente.
Com isso, você recebe desde o
início as orientações necessárias
para otimizar seu investimento.
Compreender o que cada
fabricante tem de melhor é
requisito básico para cada
integrante da equipe RJ.
A partir da análise e
reconhecimento das suas
necessidades, é possível oferecer
soluções direcionadas e eficientes,
sem desperdício de recursos,
como tempo e dinheiro.

RJ Network | 3

O QUE FAZEMOS

Soluções em
Infraestrutura
Não importa o tamanho do seu problema, nem o da sua empresa

A RJ Network é especializada em
soluções de redes, segurança
e tecnologia da informação.
Inovação e aperfeiçoamento são
características que carrega em seu
DNA desde a sua fundação.
Graças a essa genética forte,
está sempre preparada para os
novos desafios exigidos pela
crescente demanda por dados
do mundo corporativo.
Assim, projeta e executa com
maestria projetos de data center,
cabeamento estruturado, fibra
óptica, redes wireless indoor e
outdoor e redes elétricas para
empresas de médio e grande porte
em todo Brasil.

4 | RJ Network

A equipe técnica do departamento
de infraestrutura é formada por
engenheiros, projetistas, analistas
e técnicos altamente capacitados
e com vários níveis de certificações
reconhecidas nacional e
internacionalmente.
Com todo esse aporte científico
somado às tecnologias de alta
eficiência, todos os projetos são
executados seguindo normas
internacionais que levam muito
a sério os prazos predefinidos
em cronograma, priorizando
as entregas com base na
disponibilidade e urgência
estabelecidas pelas necessidades
do cliente.

Inovação e
aperfeiçoamento
são características
que carregamos no
nosso DNA

O QUE FAZEMOS

Redes eficientes, mobilidade, replicação
e armazenamento seguro de dados
Garantia de segurança física e disponibilidade dos dados
críticos por mais tempo, reduzindo os investimentos e
custos operacionais

Cabeamento

Contratos

Fibra Óptica

Projeto, execução, documentação
e certificação de cabeamento
estruturado de rede Cat5e, Cat6,
Cat6a e Cat7.

Equipe técnica disponível 24 horas
por dia, 7 dias por semana, com
SLA (Service Level Agreement)
definido em contrato.

Construção e manutenção de
redes ópticas certificadas e
qualificadas para ambientes
internos e externos.

Soluções de Energia

Projeto As-Built

Sistema de CFTV

Sistemas de proteção e
redundância contra falta e
oscilações de energia em seu
Data Center.

Documentação e trajeto completo
da sua rede, com desenho de
projetos As-Built em AutoCAD
(2D e 3D).

Otimização de custos,
desempenho e recursos com
soluções de vigilância por vídeo
de alta qualidade.

Data Center

Rádios Digitais

Projetos

Estrutura física segura,
monitorada e replicada para
armazenamento dos dados
críticos da sua empresa.

Dimensionamento, instalação e
alinhamento de enlaces de rádio
ponto-a-ponto com frequências
abertas ou licenciadas.

Análise, desenvolvimento
e execução de projetos de
infraestrutura em ambientes
críticos de TI.
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Soluções em Redes
Segurança e Tecnologia
A melhor relação custo-benefício você encontra aqui

Redes

Segurança

Roteadores

Firewall

Transforme a borda da rede
e forneça serviços de alto
desempenho, seguros e confiáveis,
unificando suas redes.

Proteção avançada contra malware
com controle e visibilidade de
dispositivos, aplicativos, usuários e
comunicações.

Switches

Endpoint

Modelos líderes de mercado com
serviços unificados, comunicações
ininterruptas, segurança integrada
e gerenciamento simplificado.

Muito além do bloqueio de
malware, correlacionando
comportamentos suspeitos com
inteligência de ameaças.

Access Point

Backup

A melhor forma de envolver
funcionários e clientes em uma
rede sem fio gerenciada com
eficiência e estabilidade.

Software de proteção de dados
incrivelmente simples e inovador,
que garante a integridade e a
disponibilidade dos seus dados.

A RJ Network oferece ativamente suporte a todo o conjunto
de recursos tecnológicos integrados entre si, com objetivo de
proporcionar, por meio de hardware, software e telecomunicações,
a automação e comunicação dos seus processos de negócio.
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Profissionais especializados naquilo
que a sua empresa precisa
Colaboradores certificados em Cisco, Sophos, Microsoft, Linux,
VMware, Mikrotik, entre outros fabricantes e tecnologias
com os quais a RJ Network atua como partner

Colaboração

Servidores

Telefonia IP

Servidores

Estenda os serviços consistentes
de comunicação para todos os
funcionários, onde quer que eles
estejam trabalhando.

Você pode adequar seu ambiente
com performance e confiabilidade
para atender às necessidades
exclusivas de cada aplicação.

Videoconferência

Virtualização

Comunicação por meio de áudio e
vídeo simultaneamente em tempo
real, além da possibilidade de
compartilhamento de dados.

Todo recurso disponível de
hardware do seu ambiente
garantindo a disponibilidade e
eficiência física e lógica.

Comunicações Unificadas

Storage

Acesso seguro a sistemas de
comunicações multimídia,
mensagens de texto, conferência e
compartilhamento de arquivos.

Evite uma catástrofe financeira
adquirindo um armazenamento
de dados seguro, com alta
disponibilidade e desempenho.
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Soluções para
Redes Corporativas
Seu negócio cada vez mais conectado

A RJ Network trabalha com consultoria, desenvolvimento e execução
de projetos de redes locais (LAN), sem fio (WLAN) e de longa distância
(WAN), visando as melhores soluções para a conexão entre empresas.
Também oferece contratos de manutenção, excelente opção para quem
busca segurança, confiabilidade e agilidade na prestação de serviços sob
modelo Outsoursing.

Segurança de Redes

Virtualização

Firewall de próxima geração,
com controles de conteúdo,
proteção de redes e wireless,
balanceamento de WAN, entre
outros.

Projeção do melhor cenário para
consolidação do ambiente de
servidores físicos com soluções de
virtualização.

Redes Wireless

Monitoramento

Desenvolvimento da melhor
solução de wireless, com gestão
centralizada e segurança.

Sistema para monitoramento de
dispositivos de redes com mapas
e envio de alertas e sistemas em
modelo SaaS.

Roteamento de Borda

Inventário e Suporte

Desenvolvimento e execução
de projetos de roteamento,
para proporcionar maior
disponibilidade de WAN e LAN.

Gerenciamento de inventário
em tempo real e gestão de
acesso remoto a computadores e
dispositivos móveis em modelo SaaS.
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Servidores

Colaboração e VoIP

Adequação do seu ambiente
para atender às necessidades de
cada aplicação com soluções de
servidores inovadoras.

Projetos de videoconferência e
telefonia IP 100% integrada,
com o melhor custo-benefício
para o seu negócio.

Soluções de VPN

Projetos de Redes

Desenvolvimento de projetos de
acesso VPN, personalizados
de acordo com as necessidades
da sua empresa, para você
acessar de qualquer lugar.

Desenvolvimento de projetos
de rede física e lógica por
especialistas capacitados, de
acordo com as características de
cada ambiente.

Outsourcing

Data Center e DR

Gestão da sua infraestrutura,
garantindo a qualidade, segurança
e disponibilidade do seu ambiente
como serviço.

Projeto completo que garante a
proteção e disponibilidade dos
seus dados em um ambiente
seguro e replicado.
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Soluções para
Provedores de Acesso
Potencialize seu negócio tornando sua rede mais eficiente

Atualmente, os Provedores de Conteúdo e Acesso à Internet enfrentam
dilemas relacionados à necessidade de aumento de banda, escassez de
endereços IPv4, balanceamento de links, redundância entre operadoras,
entre outros problemas de infraestrutura. Neste sentido, a RJ Network
oferece soluções que podem otimizar ou até mesmo ampliar o seu
negócio, permitindo que a sua empresa conquiste novos clientes.

Consultoria ASN

Monitoramento

Suporte durante todo o processo
de solicitação junto ao Registro.
br para seu provedor solicitar seus
próprios endereços IP.

Sistema para monitoramento de
dispositivos de redes com mapas
e envio de alertas e sistemas em
modelo SaaS.

Backbones

IPv6

Projeto para redes ópticas de alta
velocidade (1, 10, 40 e 100 GBPS),
enlaces de rádios digitais, redes
metro-ethernet e redes MPLS.

Configuração do protocolo
IPv6, desde o roteamento até o
cliente, incluindo as soluções de
segurança e log.

Projetos de Redes

Mikrotik

Equipamentos e projetos técnicos
para redes ópticas passivas
multiponto para provedores de
internet e condomínios.

Soluções para autenticação de
clientes (PPPoE e DHCP) integradas
com sistemas de gestão para isp e
servidores DNS.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Agora que
você já conhece
nosso trabalho,
entre em contato
conosco e solicite
uma visita.

Comercial
Comercial
Ramal 4240
comercial@rjnetwork.com.br
Marketing
Ramal 4250
marketing@rjnetwork.com.br
Pré-venda
Ramal 4255
prevenda@rjnetwork.com.br

Administrativo
Fiscal
Ramal 4220
fiscal@rjnetwork.com.br

rjnetwork.com.br

Compras
Ramal 4230
compras@rjnetwork.com.br

contato@rjnetwork.com.br

Financeiro
Ramal 4235
financeiro@rjnetwork.com.br

Confira todos os nossos produtos e serviços

Envie suas dúvidas, críticas ou sugestões

+55 17 3211.4211

Agende uma visita com nossos consultores

Equipe Técnica
Suporte Técnico
Ramal 4260
suporte@rjnetwork.com.br
Infraestrutura
Ramal 4270
infraestrutura@rjnetwork.com.br

RJ Network Soluções em Tecnologia LTDA - EPP
Rua Bernardino de Campos, 3039 - Centro
CEP 15015-300 - São José do Rio Preto - SP

Gerência de Projetos
Ramal 4280
projetos@rjnetwork.com.br
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studioaweb.com.br

www.rjnetwork.com.br

