SUPORTE DEVOPS
Além do Suporte Tools, ao longo do tempo vimos a necessidade das empresas no
sentido de implementar customizações específicas na solução adotada com o objetivo de
integrar os demais sistemas ao negócio. Auxiliando assim nas tomadas de decisões.
Sendo assim, criamos a área Suporte DevOps onde encontram-se desenvolvedores
certificados e especializados em diversas soluções.

?

Porque devo contratar os serviços de
suporte técnico da Aeon
Principais benefícios:

• Gestão e controle de chamados via e-mail e plataforma web;
• Criação e personalização de relatórios, gráficos e dashboards
gerenciais correlacionando diversas plataformas;
• Integração de soluções
o Fluxo de comunicação entre ferramentas de ITSM, gestão de
negócios e monitoramento;
o Ações parametrizadas para recuperação de ambientes;
o Autoatendimento com ações em ferramentas que permitam
passagem de parâmetros;
o Gráficos e tabelas personalizados com filtros;
• Desenvolvimento de alertas com automatização de ações:
o Envio de e-mails
o Abertura de chamados em ferramentas de ITSM
o Execução de scripts
o Envio de alarmes críticos via SMS, Telegram, WhatsApp, Slack
e outros
• Principais protocolos:
o API HTML GET/POST, SOAP, REST/JSON, SSH, TELNET,
OBDC/SQL/MySQL/ORACLE, LDAP, ICMP, POWERSHELL,
IMAP/EXCHANGE/POP/SMTP
• Contratos 8x5 & 24x7;
• Atendimento por acesso remoto, e-mail, telefone e on-site*;
Possui algo diferente dos itens em lista? Não se preocupe, agende uma avaliação com o
nosso arquiteto Aeon e tire suas dúvidas.
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SUPORTE DEVOPS
Exemplos de integrações
MAPAS
Customize seus mapas de
disponibilidade trazendo ampla visão do
seu ambiente e negócio como um todo.
Tenha uma visão em tempo real de
forma rápida e prática por unidade,
região de atuação e mais.

IPAM X ORION
Amplifique a utilização e
performance de sua plataforma de
gerenciamento IP utilizando o scan
automático das subnets e
informando os dispositivos que não
constam na plataforma Orion.

ALERTAS &
AUTOATENDIMENTO
Integre sua plataforma com
ferramentas com Telegram,
WhatsApp, SMS, entre outros.
Seja Informado 24hrs!
Interaja com bots individuais e
em grupos e acompanhe os
status do seu negócio ou tome
ações a distância com
praticidade.
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SUPORTE DEVOPS
Exemplos de integrações
NOBREAKS
Colete dados em tempo real de sua
estrutura Nobreak de forma simples
e proativa.

AUTO RESERVA DE IP
Automatize sua gestão e integre
sua ferramenta de gestão IP à
nossa solução de auto reserva.
Elimine dependência de planilhas e
outros meios de controle
simplificando a gestão da sua
equipe.

TEMPO DE RESPOSTA
Obtenha uma análise e
resposta gráfica em tempo real
sobre os tempos de resposta
dos websites da sua empresa.
Tenha uma visão granular por
unidade para comparação de
performance.
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SUPORTE DEVOPS
Exemplos de integrações

VIDEOWALL
Criamos e customizamos
dashboards gerenciais para uma
visão simples e objetiva aderente
às necessidades da sua empresa.

DEVICES CRÍTICOS
Obtenha de forma rápida
informações e respostas
referentes a equipamentos
críticos ao negócio.
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SUPORTE DEVOPS
Exemplos de integrações

GERENCIAMENTO DE
LOGIN
Controle e tenha uma gestão
simples para trocas de senhas
e desbloqueio de senhas dos
seus usuários conectados
pelo Active Directory via LDAP

FALHAS DE BACKUP
Visualize de forma rápida
falhas de backup da sua
plataforma de gerenciamento
de dispositivos
Tome ações de forma rápida e
prática em sua estrutura de
rede evitando interrupções em
sua operação
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SUPORTE DEVOPS
Hoje a Aeon Informática oferece opções para contratação de Suporte DevOps durante os
períodos de 3, 6 ou 12 meses, conforme sugerimos abaixo:

Suporte

• Dúvidas
• Requisições de Serviços
• Gestão de Incidentes

Standard DevOps 8x5

3 meses

6 meses

12 meses

R$ 16.700,00 mês

R$ 15.800,00 mês

R$ 15.000,00 mês

Parcela única
R$ 47.595,00

Parcela única
R$ 85.320,00

Parcela única
R$ 162.000,00

ou

ou

ou

Suporte
Premium DevOps 24x7

• Dúvidas
• Requisições de Serviços
• Gestão de Incidentes

3 meses

6 meses

12 meses

R$ 20.875,00 mês

R$ 19.750,00 mês

R$ 18.750,00 mês

ou

Parcela única
R$ 59.495,00

ou

ou

Parcela única
R$ 106.650,00

Parcela única
R$ 191.250,00

*Para atendimentos on-site, taxas de deslocamento poderão ser aplicadas.
Para saber mais informações, consulte seu representante Aeon Informática.
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