Suporte de TI, CFTV, Toners e Backup na Nuvem
Soluções de TI sob medida, com custos flexíveis para você se preocupar apenas com o seu negócio!

Focado na pequena
e média empresa

Mais de 10 anos de experiência!
Com experiência de mais de 10 anos a Barsotti Soluções Digitais visa atender seus clientes com agilidade,
buscando sempre o melhor custo benefício.

Nosso maior objetivo é consolidar parcerias e acompanhar o crescimento de nossos clientes, estando presente
em casa fase, auxiliando para um crescimento sólido.
Os atendimentos são feitos de forma personalizada,
propondo soluções de acordo com a necessidade e
realidade de cada cliente.

Nesses 10 anos, conquistamos parceiros que nos auxiliam
em diversos casos, formando uma rede de confiança que
queremos que você faça parte.

TI não é custo, é investimento!
Nossa esquipe está pronta para te atender em qualquer demanda, desde o cabeamento de rede até a
consultoria para implantação de sistemas.
- Cabeamento estruturado;
- Montagem de Rack de rede e telefonia;
- CFTV;
- Implantação de Servidores;
- Configuração e checagem de rotinas de Backup;
- Suporte de Hardware e Software (Desktop´s, Notebook´s e Servidores);
- Consultoria em processos de TI;

Preocupe-se com o seu negócio, deixe a TI com a Barsotti Soluções.

Economize com qualidade!
Pensando em oferecer qualidade e economia para nossos clientes e parceiros, a Barsotti traz uma novidade
que fará sua empresa economizar em média 50% nos custos com suprimentos de impressão!
OS TONERS compatíveis NÃO são remanufaturados ou
recarregados, são 100% novos e 100% compatíveis com os
modelos das impressoras.

Possuem a mesma qualidade e rendimento de um original,
porém com a marca “genérica” que acaba resultando em
uma GRANDE economia!

Barsotti Cloud Backup!
Nossas soluções de Backup na nuvem vão te surpreender.
Em parceria com grandes empresas de armazenamento, criamos um serviço de backup de arquivos e
documentos que atende todos os volumes de dados, além de uma pioneira solução para gravação,
gerenciamento e compartilhamento de imagens de câmeras de CFTV.

Nossos sistemas funcionam de forma autônoma, sem intervenção dos
usuários e totalmente pensados para a otimização do uso da internet,
consumindo sempre o mínimo possível.

Alguns de nossos clientes!

Dúvidas?

Barsotti Soluções Digitais
(11) 2872-2616
(11) 98178-3222

