OUTROS

Consultoria
TÉcnica de
Infraestrutura

Fornecimento de Consultoria
Técnica de infraestrutura,
para apoio na elaboração
e acompanhamento da
execução de projetos de
Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC).

BENEFÍCIOS:
Experiência das equipes técnicas envolvidas
e comprometimento
com as políticas de
governo vigentes na
Prefeitura Municipal de
São Paulo.
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Garantia de conformidade com leis, normativas e demais regulamentações vigentes.

Garantia de escolha do produto
mais adequado
para atendimento à demanda do
cliente.

+

+
+

Amplo conhecimento,
por parte da equipe
Prodam, dos trâmites e
prazos para execução de
projetos de infraestrutura na Prefeitura Municipal de São Paulo.

OUTROS

Consultoria TÉcnica de Infraestrutura

CARACTERÍSTICAS
Este serviço permite aos clientes se beneficiem
do conhecimento especializado da Prodam na
elaboração de soluções de TIC, por meio de consultorias, de modo a garantir a interoperabilidade
entre sistemas e a conformidade de segurança e
privacidade adotadas na Prefeitura Municipal de
São Paulo.
Ainda, garante a correta utilização da tecnologia
mais adequada para atendimento à demanda do
cliente, seja em termos de custo e/ou funcionalidades.
Tipos de Consultoria oferecidos:
Projetos de Infraestrutura de Rede,
Telecomunicações e Segurança
• Segurança da Informação: políticas de segurança, firewall, IPS, análise de vulnerabilidade em
sistemas operacionais, antivírus, filtro de conteúdo
e demais assuntos relacionados.
• Rede Interna: gestão de projetos de infraestrutura de rede por terceiros e suporte à rede interna.
• Rede Wireless: análise do local para instalação
de redes wireless, gestão de projeto executivo e execução por terceiros.
Análise técnica de TI
• Elaboração de Termo de Referência.
• Auxílio na escolha das tecnologias a serem utilizadas.
• Apoio na elaboração de Plano Diretor de Informática.

dos, a partir do desenvolvimento de soluções que
permitam a seus clientes o acesso facilitado a informações de negócio, por meio de ferramentas
específicas, permitindo a exploração, análise e
predição necessárias para a tomada de decisão e o
direcionamento dos negócios.
Administração de Dados
Homologação dos Modelos de Dados Relacionais
ou Dimensionais enviados pelos clientes, de acordo com as tecnologias homologadas na Prodam
(MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL e DB2).
Entregáveis:
• Homologação de Modelos de Dados propostos
pelos clientes.
• Suporte em técnicas de modelagem de dados ou
na utilização da ferramenta de modelagem de dados.
• Geração de Engenharia Reversa.
• Geração de Dicionário de Dados ou Relatório de
Modelo de Dados.

DESTAQUES
A solução é 100% compatível com as demais
soluções desenvolvidas pelas Prodam para a Prefeitura Municipal de São Paulo.

Para mais
informações
acesse:

Projetos de Business Intelligence (BI)
Auxílio na criação de visões e cruzamento de da-
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