
Saber investir nos mercados 
de modo assertivo

Fornecer soluções diferenciadas 
que consolidem a presença do 

cliente no mercado.

CLIENTE:
NIKON

SEGMENTO:
Tecnologia / Câmeras 

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Conectividade

DEMANDA:
Expansão de escritório  com 
um alto padrão tecnológico 
e de serviços excepcionais.

SOLUÇÃO:
Fornecer soluções 
diferenciadas que 
consolidem a presença
do cliente no mercado.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Localização estratégica

Mantendo a Excelência

Estar na liderança de seu mercado de atuação há 90 anos é a maior prova de sucesso para uma empresa. Para manter a sua 

liderança, qualidade e desempenho, é fundamental conhecer o seu público, atender suas expectativas e estar onde ele está.

O quadro econômico mundial está em mudança constante. Investir em mercados emergentes é uma oportunidade para as 

empresas que desejam se destacar no mercado. O Brasil apresenta-se como um campo de investimento imprescindível para 

qualquer um que deseje expandir suas áreas de atuação e aproveitar este aquecimento econômico.

Foi com visão empreendedora que a Nikon, líder mundial em câmeras, imagens e equipamentos fotográficos, enxergou sua 

oportunidade de expansão no mercado brasileiro e inaugurou o seu mais novo escritório, na cidade de São Paulo. Uma 

ponte de integração da Nikon do Brasil com a rede mundial.

A Nikon sempre foi um referencial pela qualidade de seus serviços e produtos. Ao pensar em expandir seu alcance na 

América do Sul, era natural que seu interesse fosse o de organizar um escritório com um alto padrão tecnológico e de 

serviços excepcionais.

Para manter a excelência associada a sua marca, a Nikon precisou de um parceiro em território nacional que atendesse 

esses elevados padrões. A Microware Tecnologia foi a parceria ideal encontrada para fornecer todos os recursos 

necessários para a implementação deste novo centro de trabalho.



Eu sou... Nós somos
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A Microware forneceu a Nikon todo o equipamento necessário para a organização de um escritório de referência em 

comunicação e interação. Como parte fundamental da atuação da empresa na América do Sul, o mesmo também deveria 

possuir uma infraestrutura que permitisse uma conexão segura, rápida e constante com toda a rede de escritórios da Nikon 

ao redor do mundo.

Para estabelecer uma conexão de qualidade para a sua cliente, a Microware desenvolveu uma solução Borderless Cisco. A 

segurança dos dados que transitam entre os escritórios, e trocados pelos funcionários da empresa, é de prioridade máxima e 

deveriam receber uma atenção especial. A solução Cisco Borderless, através de instrumentos como o Cisco Aironet 1141N e 

Cisco 2911 Security Router asseguram pontos de conexão wireless estável e de longo alcance e também alta velocidade de 

acesso aos desktops da empresa. Segundo Anderson Alves, gerentes de T.I. da Nikon “o acesso a rede é excelente e se navega 

com folga ”. 

O equipamento Cisco ASA 5510 Security e o Roteador VPN, garantem a segurança e integridade dos dados que circulam pela 

rede. Os serviços Borderless asseguram integração de dados, acesso a internet e segurança de dados da empresa. 

A solução de Colaboração Cisco assegura uma integração dos escritórios ao redor do mundo com o escritório de São Paulo. 

Através dos aparelhos IP Phone da linha 7900 a empresa possui todo o equipamento necessário para a realização de tele-

conferências e vídeo-conferências. Em parceria com o Cisco UC560 formam a solução mais moderna de voz, integração e 

dados. Com as Comunicações Unificadas da Cisco a Nikon é capaz de conectar qualquer funcionário, cliente, parceiro ou 

fornecedor ao redor do mundo, consegue acessar e compartilhar vídeos com a mesma velocidade e praticidade com que 

realizaria uma chamada telefônica, tem maior facilidade de interação de equipes, virtuais ou reais, e integrar os dispositivos 

móveis a rede, tornando os funcionários produtivos aonde quer que estejam.

“Os equipamentos fornecidos pela Microware atenderam perfeitamente o desejo da empresa”, afirmou Anderson Alves. 

“Todas as entregas foram realizadas no prazo e o trabalho da Microware continua atendendo as expectativas da empresa. 

Continuamos com o contato e satisfeitos com a parceria formada”.  
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E você?

Sua empresa tem investido em soluções e serviços que a 

destaquem no mercado.

SOBRE A
MICROWARE

A Microware tem a missão de oferecer 
soluções em tecnologia de informação 
para negócios e organizações de forma 
criativa, objetiva, segura e adequada. 
Somos especialistas em apoiar 
empresas no desenvolvimento e 
implantação de projetos na área de 
T.I.C.

Buscamos ser o melhor arquiteto de 
tecnologia, aplicando-a de forma 
inteligente e de acordo com as suas 
necessidades. Desta forma ajudamos 
você a focar nas suas prioridades, e 
contribuímos com a expansão, com o 
aumento da produtividade e com a 
redução de custos e riscos da sua 
empresa.

Atuamos nas áreas de Datacenter, 
Conectividade, Workplace, Imagem e 
Impressão e Serviços Profissionais. 
Temos uma das mais bem treinadas 
equipes do Brasil, capacitada a 
identificar necessidades e alinhar 
investimentos com os objetivos do 
negócio. Nosso trabalho conta com 
fortes parcerias desenvolvidas com os 
maiores fornecedores de soluções de 
T.I.C.

Fundada em 1984, a Microware 
encontra-se presente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo com escritórios 
comerciais, centros de serviços e 
centros de distribuição próprios, 
atendendo a todo o território nacional. 
Fazemos parte de redes globais de 
provedores de soluções de T.I.C., e 
através delas ajudamos nossos clientes 
em sua expansão internacional.

Operamos sob um sistema de 
qualidade total certificado pela ISO 
9001,  sendo nossos processos 
auditados regularmente, reforçando 
assim a confiabilidade dos projetos e 
serviços oferecidos.

Estamos comprometidos com a 
construção de uma relação de longo 
prazo, adicionando valor para sua 
empresa e para o seu trabalho. Somos 
especializados no atendimento a 
clientes que exigem qualidade, rapidez 
e tratamento diferenciado.

Obrigado pela confiança e preferência 
na Microware.

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de

Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Contato:

RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183

Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050

Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900

Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br / microware@microware.com.br


