
Apresentação de Produtos e Serviços

Tecnologia



Sobre a empresa
Nascida do desejo de trazer soluções
tecnológicas para pessoas e empresas, a
TP Tech é fruto do apetite empreendedor
germinado em meados do ano 2000. Com
raízes na eletrônica, tecnologia da
informação e inovação, trouxemos para o
mercado, o qual está em constante
evolução, o diferencial na relação com o
cliente, no âmbito da intimidade e
satisfação através da transparência e
evolução mútua. 
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Acreditamos no resultado através do
desenvolvimento das pessoas, trazemos o
nosso crescimento e dos nossos clientes
como prioridade. Tratamos a tecnologia
como veículo de transformação, aliamos
toda nossa operação como facilitadora
tratando não apenas o solicitado, mas a
experiência do cliente como um todo.
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Serviços Infraestrutura de
redes e servidores

Suporte Remoto

Suporte On Site

Contratos de TI

Locação de
equipamentos 
de TI

Construtoria

Assistência completa aos
nossos clientes, atendendo
toda demanda de TI, desde
servidores a estruturas de
cabeamento estruturado
(rede). Desta forma
conseguimos concentrar as
soluções em um só lugar,
entregando velocidade de
implantação a baixo custo.
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Manutenção de
equipamentos

Sistemas |
Softwares 



Infraestrutura de redes
e servidores

Realizamos a instalação e manutenção da
estrutura de rede dentro da sua empresa.
Construímos e revisamos de forma completa
a rede local contemplando o layout e a rede
elétrica, buscando a melhor estruturação e
custo benefício.

Trabalhamos com a idealização do projeto,
instalação e configuração de servidores,
implantação de rede cabeada estruturada e
rede wireless, organização de racks e
instalação de pontos de acesso.

Serviços
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Disponibilizamos atendimento personalizado
através de diversos canais: telefone, email e
Whatsapp.  Além desses canais, também
realizamos acesso remoto para obter um
entendimento melhor da sua dúvida.

Respondemos ao seu chamado rapidamente,
visando solucionar seu problema com
agilidade e com eficácia.

Serviços

Suporte Remoto
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No encontro de problemas mais complexos,
sem possibilidade de resolução remota,
contamos com uma equipe técnica que se
desloca de forma imediata para o local, visando
intervir diretamente e prover uma solução.

Em clientes via contrato, implementamos
uma rotina de visitas para suporte preventivo
para evitar a parada da sua operação devido a
ocorrências repentinas.

Suporte On Site

Serviços
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Manutenção de equipamentos

Realizamos manutenção preventiva e
corretiva através de serviços como:
formatação, limpeza interna e externa, troca
de peças, backup de dados, avaliação do
desempenho e upgrade de componentes.

Também atuamos com  a manutenção de
celulares e tablets, realizamos reparos
internos e externos, troca de telas e películas.

Serviços
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Contratos de TI

Manutenção continuada, indispensável para
gestão e operação eficaz  de uma empresa, os
dados só são úteis se forem válidos e
disponíveis em tempo real. 

Serviços
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Com foco na alta disponibilidade de operação
e na disponibilização de dados para análise 
e acompanhamento, atendemos clientes de
segmentos diversos.

Entregamos desde a estrutura quanto a
manutenção da tecnologia da Informação
como um todo.



Construtoria
Nosso processo de consultoria foi nomeado
como Construtoria por levar em conta além
do levantamento das demandas, as suas
soluções até a implantação com melhor custo
benefício.

Serviços
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Não nos limitamos apenas a implantação de
novos softwares, trabalhamos na construção,
revitalização dos processos e procedimentos
ligados ao SGQ da empresa, utilizando a
tecnologia como pilar para agilidade,
automação e real uso dos materiais
levantados durante o processo.



Sistemas | Softwares

Com o foco na transformação digital,
trabalhamos com  sistemas e softwares em
versões web para gestão de documentos e
processos, utilizando a tecnologia como meio
de garantir a melhor solução para sua
empresa. 

Serviços
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Tratando as demandas de controles de
estoques, ordens de serviços em rotinas de
requisições e solicitações desenvolvemos
gerenciadores web para um controle simples,
claro e objetivo. 



Locação de equipamentos de TI

Alugamos computadores, notebooks e
periféricos modernos e de alta performance
para garantir qualidade no funcionamento da
sua empresa. Também realizamos a
instalação e a manutenção dos
equipamentos selecionados para você. 

Analisamos a estrutura e as demandas do seu
negócio, visando propor os equipamentos
mais adequados que garantirão melhor
performance e custo benfefício.

Serviços
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Produtos
Notebooks

Desktops

Peças

Acessórios

Móveis

Linhas Gamer

Adquira todos os componentes
tecnológicos necessários para
você e para seu negócio aqui
na TP Tech.
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Móveis 
Fornecemos móveis de escritório, como
mesas, estantes, cadeiras, gaveteiros.
Contamos com modelos de variadas
cores e dimensões para você criar um
espaço de trabalho elegante, produtivo
e aconchegante.

Produtos
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Mesas e cadeiras gamers para o seu
setup. As mesas apresentam muito
espaço estrutura permitindo a
adequada acomodação de todo seu
setup. Nossas cadeiras gamer, além de
conforto e ergonomia, garantem ainda
sua melhor performance.

Produtos

Móveis Gamer
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Atuamos  com a linha Latitude, voltada
para o uso empresarial ao apresentar
acabamento e design bem resistentes. 

Novos e Seminovos

Também trabalhamos com modelos
Inspiron que oferecem um desempenho
ideal para o dia a dia.

Produtos

Notebooks DELL
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Novos e Seminovos

Thinkpad, voltada para o mercado
corporativo, contando com design leve,
resistência e desempenho diferenciados.

Trabalhamos com a  série Ideapad que
apresenta configuração robusta e é
projetada para proporcionar uma
experiência multimídia diferenciada.

Produtos

Notebooks Lenovo
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Novos e Seminovos

Trabalhamos com a linha Elitebook cujo
foco é o ambiente corporativo, possuindo
alto poder de processamento para todo
tipo de projeto, design diferenciado,
qualidade e durabilidade inquestionável.

Produtos

Notebooks HP
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Vendemos MacBooks da linha Air que
corresponde aos modelos de entrada da
Apple e foca na portabilidade, através da
sua bateria excelente e design ultrafino.

Novos e Seminovos

Ademais, trabalhamos com a linha Pro de
alto poder de processamento para tarefas
de edição de vídeo e modelagem, além de
aplicações que exigem alto desempenho.

Produtos

MacBooks
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Possuímos um vasto catálogo de desktops
com as principais marcas do mercado,
como Dell, Lenovo e HP. Contamos com
diversos modelos para satisfazer todas as
suas necessidades.

Novos e Seminovos

Também trabalhamos com a montagem
de desktops customizados, os quais são
personalizados para satisfazer a sua
demanda.

Produtos

Desktops
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Produtos

Peças
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Componentes, equipamentos, ativos
de rede, peças e acessórios, conte
com a gente para aquisição ou
reposição.

Conte com as melhores marcas de
componentes para manutenção ou
upgrade, ou até mesmo para
montagem de equipamento
customizado sob demanda.



Vendemos uma grande variedade de
acessórios de diversas marcas, entre
elas: Dell, Knup, Multilaser, Samsung.

Possuímos diversos produtos para
promover o melhor desempenho e
conforto em suas atividades 

Produtos

Acessórios
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Diversidade na linha gamer,
tecnologia e design para que você
monte seu setup e tenha o melhor
desempenho e experiência de jogo.

Produtos

Acessórios Gamer
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Avenida Getúlio Vargas, 807, centro, Itaúna, Loja 02, Itaúna,
Minas Gerais 35680-037, Brasil.  (LOJA 1)
Rua Altair Gonçalves Franco, 630, Garcias, Itaúna, Minas Gerais
35681-029, Brasil. (LOJA 2)

Endereços:

contato@tptech.com.br
Email:

(37) 3241-5954 (37) 4101-3254 (37) 99858-5954

Telefone:

Redes Sociais:
@tp_tech @TpTechItauna tp-tech

www.tptech.com.br

Nosso site:

https://www.instagram.com/tp_tech/
https://pt-br.facebook.com/TpTechItauna/
https://br.linkedin.com/company/tp-tech
https://tptech.com.br/

