CASO DE
SUCESSO
MICROWARE
CLIENTE:
Abengoa Construção Brasil
SEGMENTO:
Infraestrutura e Construção
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Workplace
DEMANDA:
maximizar as ferramentas de
trabalho dos colaboradores
e aprimorar o
gerenciamento dos
contratos de serviço.
SOLUÇÃO:
A Microware renovou o
parque de desktops da
Abengoa aumentando a
produtividade dos
colaboradores e
simplificando o
gerenciamento de seus
contratos.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
+ Redução de 45% no custo
com Hardware;
+ Simplificação no
gerenciamento dos
contratos de T.I.C.;
+ Aumento de produtividade
dos colaboradores.

Gerenciando um Parque de T.I.
de maneira mais simples e
muito mais produtiva
A Abengoa renovou seu parque de T.I. no
Rio de Janeiro com o apoio da Microware.

Com a aquisição dos novos
equipamentos e novos contratos,
houve uma redução de custos em
aproximadamente 45%
Gustavo Moraes
Responsável de TIC da Abengoa Brasil

UM NOVO PROJETO
Diariamente acompanhamos reportagens, pesquisas e investimentos que visam a utilização inteligente dos
recursos naturais do planeta. A preocupação global com o desperdício, aplicabilidade e preservação das
reservas utilizadas pela humanidade é crescente e urgente.
A Abengoa é uma das empresas que mais investe em tecnologia sustentável em todo o mundo. Sua filial, a
Abengoa Brasil, está focada nas atividades de engenharia, construção, operação e manutenção de
infraestruturas para os setores de energia e meio ambiente. A companhia mantém um modelo de negócio
baseado no desenvolvimento sustentável, em torno do qual giram suas atividades e estratégias.
Recentemente a Abengoa Brasil passou por um processo de mudança física de suas instalações. Com a
construção de uma nova sede no bairro da Barra da Tijuca, toda ela desenvolvida com tecnologia verde, a
empresa aproveitou a ocasião para, também, desenvolver um novo projeto de hardware utilizado por seus
colaboradores.

ENERGIA RENOVADA
A equipe de Workplace e Serviços Profissionais da Microware empenharam-se em desenvolver uma solução
que fosse de encontro a demanda da Abengoa. Para tanto, foram selecionados equipamentos HP, a empresa
com a maior linha de produtos com tecnologia auto-sustentável e campeã de prêmios de sustentabilidade. A
confiança da Abengoa na Microware vem de um relacionamento de longa data onde a Microware forneceu e
auxiliou a empresa em diversos projetos desenvolvidos e implementados com sucesso.

Devido aos diversos contratos realizados entre a Abengoa e a Microware para aluguel de equipamentos, a
Abengoa teve de lidar com um grande volume de notas e faturas emitidas periodicamente. A fragmentação desse
gerenciamento criou uma dificuldade logística para a administração da empresa. Segundo o diretor de T.I.C. da
Abengoa Brasil, Gustavo Moraes, “havia diversas faturas, uma difícil administração por conta das diversas notas. A
maior parte dos equipamentos era alugada e não próprios”. Com o novo local de trabalho, os colaboradores
receberiam novos equipamentos e, nesta nova fase da empresa, haveria, portanto, uma unificação dos contratos
de locação, de modo a unificar e simplicá-los.
O projeto apresentado foi composto pelos seguintes itens:
+ HP Compaq Elite 8300 AiO - Atendendo as necessidades de negócios de hoje e de amanhã, com um PC
multifuncional inteligente feito para ultradesempenho e rico em recursos multimídia. Implemente o recurso de
toque intuitivo e opcional neste design feito para economizar espaço, ideial para aplicativos de negócios e áreas
muito movimentadas. Aumente a produtividade, com as mais recentes tecnologias para PCs, e simplifique o seu
a m b i e n t e d e T I c o m g e r e n c i a b i l i d a d e r e m o t a e s e g u ra n ç a d e c l a s s e e m p r e s a r i a l ;
+ HP Notebook 2570P - Diminua sua carga de trabalho. Otimizado para o Windows 8 Pro, esse notebook
ultraportátil chama a atenção com seu pequeno tamanho e design robusto para os negócios. Comece a trabalhar
com um processador de voltagem padrão, conectividade sem fio e uma unidade óptica;
+ HP Notebook 6470b - Sob medida para os negócios. Otimizado para Windows 8 Pro, esse notebook configurável
apresenta uma tela com diagonal de 14 polegadas e gráficos UMA ou discretos. Desde o design profissional até a
tecnologia Intel®, você estará pronto para os negócios;

+ HP LA2202X LCD MONITOR - Mude sua maneira de visualizar seu trabalho com o recente redesenho e eficiente
no uso de energia Monitor LCD Widescreen HP Compaq de 22 polegadas, que ajuda aumentar a produtividade e
reduzir os custos através de conforto para usuário avançado e design ambientalmente correto;
+ HP Workstation Z400 - Com sua nova e revolucionária arquitetura e potência que irão redefinir seu conceito de
multitarefa, a Workstation HP Z400 ajuda você a realizar mais em cada minuto de seu tempo e em cada centavo de
seu investimento. Com um novo e inteligente chassi que é de fácil manutenção, esfriamento através de líquido, e
funcionamento silencioso, que se adapta discretamente em seu ambiente de trabalho, a Workstation HP Z400
exibe inovação HPpor dentro e por fora. Enfrente maiores desafios de computação com a nova Tecnologia Intel
QuickPath e sua escolha dos mais recentes processadores Intel Xeon;
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Além de contarem com a tecnologia HP, os produtos oferecem recursos de economia de energia, redução do
espaço de trabalho utilizado e uma série de avanços desenvolvidos especificamente para poupar recursos
naturais.
Com estes novos equipamentos a empresa experimentou um aumento sensível de produtividade. Segundo nos
informou Gustavo Alberto, “Com a aquisição dos novos equipamentos e novos contratos, houve uma redução de
custos em aproximadamente 45%”. Graças a estes novos recursos, a empresa também obteve uma gestão mais
facilitada de seu inventário e um ambiente novo de trabalho com um aspecto muito mais organizado, graças aos
dispositivos All-in-one. “O atendimento da Microware foi o esperado. Dentro do prazo para o fornecimento e
instalação do novo parque.”, nos informou Gustavo Moraes.

FICHA TÉCNICA:
Desktop HP Compaq Elite 8300 All-in-One
Recursos
Um all-in-one muda tudo
Crie um ambiente ideal que se adapta às suas necessidades, usando um PC versátil multifuncional. Ajuste o
monitor de 23 polegadas full HD brilhante para orientação retrato ou paisagem ou monte em um suporte na
parede – perfeito para quiosques, lobbies e espaços apertados.
Desempenho Corporativo
Aumente a produtividade com o poder da família de processadores Intel® Core™ vPro™ de segunda e
terceira gerações e dê vida às apresentações com gráficos integrados HD Intel®. Suporte gráficos mais
exigentes com placas gráficas discretas MXM opcionais.
Controle a frota
Personalize seu nível de proteção de dados e controle implantação de funções dom computador com o HP
Client Security, um portfólio abrangente de recursos de segurança integrado ao hardware e software.
Maximize o seu investimento
Ajude a diminuir os gastos básicos da empresa, com uma fonte de alimentação interna com eficiência
energética de 90% e aumente a vida útil do seu PC com o HP Power Assistant. Controle os perfis de
alimentação inerentes, personalize os horários de baixo consumo de energia e habilite as configurações de
hibernação S3.
HP EliteBook 2570p Notebook PC
Recursos
Ultra portáteis e refinados
Iniciando com 3,60 libras (1,63 kg), este notebook ultra portátil combina design moderno e engenharia de
precisão. Deslize este notebook leve e maravilhoso em sua bagagem de mão e você estará pronto para os
negócios onde quer que vá.
Desenvolvido para negócios
Enfrente tarefas complicadas com os potentes recursos de processamento da tecnologia mais recente da
Intel®. Esse notebook oferece um processador de voltagem padrão para que você não troque a potência
para seu tamanho pequeno.
Sem compromissos
Este notebook superior combina tamanho pequeno com desempenho sem limites para que os profissionais
permaneçam um passo à frente.
Ganhe a conveniência de uma unidade óptica integrada para armazenamento adicional e acesso fácil aos
dados.

FICHA TÉCNICA:
HP Notebook 6470b
Recursos
Construídos para negócios onde quer que vá
Desde o gabinete da tela de jato de esferas de alumínio até o acabamento cor de tungsténio e resistente ao desgaste,
este business notebook para uso geral dá você um visual profissional.
É bom ter opções
Escolha entre o UMA ou o desempenho de gráficos discretos para criar visuais de
alto impacto que vão impressionar o chefe e colaboradores. Conecte monitores
adicionais para obter um total de quatro monitores para obter gráficos envolventes
e experiência de computação com tecnologia AMD Eyefinity.
Conte com um notebook verdadeiramente desenvolvido para os negócios
Apresenta os novos processadores Intel® Core™ de 3ª geração com tecnologia vPro™ que ajuda reduzir os custos de
manutenção de TI, permitindo configuração, diagnóstico, isolamento e reparo remoto em PCs infectados

HP EliteBook 2570p Notebook PC
Recursos
Inovação que transforma a maneira de você trabalhar Com um novo e inteligente chassi que é de fácil manutenção,
esfriamento através de líquido, e funcionamento silencioso, que se adapta discretamente em seu ambiente de
trabalho, a Workstation HP Z400 exibe inovação HP—por dentro e por fora.
• Minimize os custos de energia e esfriamento com as configurações qualificadas pela ENERGY STAR® que incluem
fontes de alimentação com 85% de eficiência de energia e HP WattSaver, um recurso de economia de energia que,
quando ativado, ajuda a reduzir o consumo de energia para menos de 1 watt no modo desligado.
• Veja, compartilhe e mostre seu trabalho em todo o mundo com a solução de colaboração integrada HP SkyRoom
que combina compartilhamento de gráficos em 3D e videoconferência em tempo real. Enfrente maiores desafios de
computação com a nova Tecnologia Intel® QuickPath e sua escolha dos mais recentes processadores Intel® Xeon®
Dual-Core, Quad-Core ou Six-Core.
• Execute mais tarefas, processos e aplicativos simultaneamente com uma workstation que inclui e otimiza os mais
recentes processadores, memória, placas de gráficos e tecnologia de armazenamento.
• Escolha a partir de uma grande variedade de gráficos profissionais da NVIDIA e ATI bem como diversificadas opções
de sistemas operacionais. Confiabilidade derivada de nossa qualidade legendária inspirada em confiança
• Estreitos relacionamentos com ISVs ajudam a assegurar que as Workstations HP são totalmente certificadas e
otimizadas para seus aplicativos.
• Testes detalhados e garantia de qualidade permitem que você execute suas tarefas com produtividade.
• O HP Performance Tuning Framework facilita a configuração e atualizações enquanto otimiza uma variedade de
aplicativos.
• Capture rapidamente dados completos de configuração do sistema e compartilhe-os com o pessoal de TI com HP
Vision Field Diagnostics, uma ferramenta de diagnósticos do sistema fácil de usar que executa fora do sistema
operacional.

SOBRE A
MICROWARE
A Microware é especialista no
desenvolvimento e na execução de
projetos de T.I.C. Atuamos nas áreas de
Serviços Profissionais, Datacenter,
Conectividade, Workplace e Processos
de Negócios. Trabalhamos com o
objetivo de melhorar a sua empresa.
A Microware tem como missão
oferecer soluções em tecnologia de
informação e comunicação para
negócios e organizações de forma
criativa, objetiva, segura e adequada.
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 de
produtividade e com a redução de
custos e riscos da sua empresa.
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 em São Paulo, Rio
de Janeiro e Brasília, 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 a sua
empresa e para o seu trabalho.
Obrigado pela confiança e preferência
pela Microware.

E você?
Sua empresa tem gasto energia em atividades certas e
ações que beneficiem sua empresa?

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 +55 (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel +55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900
Tel +55 (61) 3533-6737 - df@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

