
Comprometidos 
com o futuro



NÓS

 

26 anos de experiência no setor de telecomunicações e nossa disposição de melhorar continua-

mente nos permitiram nos consolidar como um dos principais fornecedores de infraestrutura de 

tecnologia.

Oferecemos soluções tecnológicas para as principais empresas de telefonia, cabo e internet da 

Argentina, Estados Unidos, Espanha, Colômbia, México e Brasil.

Nosso propósito

Paixão, inovação e compromisso para transformar desafios tecnológicos em soluções.

26
Anos De 

Experiência 

25.000
Projetos 

Finalizados

15.000
Torres 

Operativas 

5.000
KM. 

Fibra Otica 

100
Clientes Têm Nos 

Escolhido 



SOLUÇÕES 

Contamos com linhas de negócios especializadas em cada um dos serviços que oferecemos para 

garantir a qualidade do nosso trabalho. 

Projetos chave na 
mão

Instalações

Site survey (Visto-
rias)

LogísticaConsultoria

Comissionamento Testes de qualidade



REDES FIXAS

Nós gerenciamos projetos globais, para a 
comissionamento das redes de teleco-
municações, assim como também os es-
pecíficos de uma etapa o setor do 
mesmo.

A gente tem amplia experiência em 
transmissão, rede de acesso, comu-
tação, data centers, plataformas de tele-
comunicações, cabeado, equipamen-
tos de core, energia.

Também realizamos a logística, adminis-
tração de scrap e devoluções. Conta-
mos com depósitos e transporte de ma-
teriais e equipamentos.



REDES MÓVEIS

A gente realiza todas as tarefas em 
relação à instalação e comissionamen-
to de Rádio Bases, RNC e Rádio enlaces 
(MW), torres e nodos B em postes.

Nos ocupamos das vistorias, as ade-
quações, a obra civil, a obra eléctrica, 
a instalação de equipamentos e a logís-
tica necessária.

Nossa equipe tem muita experiência 
em sites indoor e de alta dificuldade 
como mineiras, Oil&Gás e também 
dentro do Metro.



FIBRA ÓPTICA

Oferecemos um serviço amplio de des-
dobramento de fibra óptica. Realiza-
mos o desenho e a engenharia do pro-
jeto. Nos ocupamos da obra civil, tanto 
pelo poste como subterrânea. Instala-
mos cabos pontes e jumpers nos escritó-
rios dos operadores de telecomuni-
cações.

Nós fazemos Polígonos de distribuição 
FO – FTTH; medições de performance e 
certificação (potência, rastreamento, 
OTDR e testes lógicos).

Nós gerenciamos altas de serviço. Des-
envolvemos obras FTTH em edifícios e 
condomínios.



MANUTENÇÃO

Contamos com um centro de atenção 
e derivação de reclamações disponí-
veis 7×24 e com um sistema de gestão 
de recursos próprio mediante apli-
cação móvel.

Nos especializamos em equipamentos 
eletrônicos, redes de transmissão 
óptica, sistemas de telefonia móvel, es-
tações transmissoras da TV. Manu-
tenção de infraestrutura (ar condicio-
nado, sites, geradores, energia eléctri-
ca e infraestrutura), serviços de NOC 
7×24 e administração do Spares.



OUTSOURCING

Oferecemos serviços profissionais espe-
cializados nas áreas de telecomuni-
cações networking e sistemas.

A gente identifica suas necessidades e 
sugerimos as soluções para potenciar a 
qualidade de suas operações.



CLIENTES
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