Jambu Tecnologia - Software Livre Levado a Sério

Jambu Tecnologia
"Através de tecnologia e padrões abertos, desenvolvemos soluções surpreendentes
para empoderar pessoas e empresas a inovar."

A Jambu Tecnologia, e seu time consultores, analistas de sistemas, engenheiros e técnicos de
tecnologia da informação, possui um vasto leque de serviços voltados para projetos de cunho
tecnológico que envolvam sistemas abertos e soluções em Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC).

Mas o que tudo isso quer dizer?

Nossa experiência em gestão de ambientes de tecnologia da informação nos qualifica para a
prestação de serviços em qualquer segmento de mercado que necessite de apoio qualificado,
em:
- Soluções com Software Livre
- Infraestrutura com Sistema Operacional Linux/Ubuntu/Suse/RedHat
- Nuvens Computacionais Públicas ou Privadas, Hipervisor KVM, VirtualBox, OpenStack,
CoudStack
- Sistemas de Gestão da segurança e Governança Corporativa de TI
- Sistemas de Gestão Documental e Arquivística - Digital ou Física
- Sistemas de Gestão ERP (Enterprise resource planning) abertos
- Soluções para Gestão do Conhecimento/Inteligência Corporativa, Wiki, Ead, Mooc,
Intranets/Extranets, CMS
- Soluções integradas de CRM (Customer Relationship Management) e CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing
) com VoIp

- Desenvolvimento de Software
- Soluções e Serviços em Gestão de Processos de Negócios e Gestão de TI - IT BPM
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- Plano Diretor
- Definição de estratégia de TI
- Agile 360° - Da Gestão do Processo de Software à Gestão da TI
- Modelos de Qualidade e Métodos Ágeis
- Assessoria em metodologias (Agile Lean IT)
- Knowledge Management - Gestão de ativos digitais informacionais
- Captura e processamento de meios de pagamento e Sistemas de processamento de
cartão de crédito
- Projetos especiais que envolvam a integração de ambientes heterogêneos com Linux,
Windows e Mac OS.
- Análise e projetos de Sistemas e Infraestrutura de Segurança e Forense Computacional
- e muito mais...

Complementando o portifólio de atividades, a JambuTEC provê serviços profissionais e de
engenharia para usuários do Linux no Brasil, principalmente no estado do Pará.

Incentivadora à adoção do software livre como forma de diminuição de desigualdades sócio
econômicas, a JambuTEC empenha-se na produção de soluções regionalizadas, ao suporte ao
sistema operacional Linux e ao Software Livre.
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