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Case-Study
Solução: Informática em Outsourcing
Cliente: AdMKT - Marketing e Comunicação
em Outsourcing

A AdMKT - Marketing e Comunicação em Outsourcing,
disponibiliza serviços profissionais nas áreas de marketing, design,
publicidade, web e comunicação. Com uma forte experiência no
mercado de TI´s, a AdMKT pretende funcionar como o
departamento de Marketing em outsourcing das empresas, com o
principal objectivo de permitir a cada cliente focar-se no seu
core-business, apresentando um serviço adaptado à estratégia de
cada negócio.

www.AdMKT.pt

O desafio
Sendo a informática uma área importante para o desenvolvimento da actividade da AdMKT,
colocou-se o desafio inicial de decisão acerca do investimento em recursos nesta área,
nomeadamente ao nível de hardware, software, implementação e suporte. Não sendo esta a
sua área de actividade, a opção por fornecedores distintos revelou-se pouco eficiente.

A Solução
A AdMKT, na perspectiva de procura de soluções adequadas à realidade e flexibilidade do
seu negócio e redução de custos, encontrou na Tetraedro o Parceiro ideal, que permitiu
implementar um adequado sistema informático e respectivo suporte, de uma forma
simples, fácil e rápida. O serviço de informática em Outsourcing da Tetraedro disponibilizou
à AdMKT toda a tecnologia necessária, com a segurança e confiança de um parceiro
sempre disponível para toda a implementação, suporte e operacionalização, como se se
tratasse do seu próprio departamento informático, pronto para resolver e apoiar
tecnicamente. A AdMKT optou também pela implementação do sistema Microsoft Office
em hosting, disponibilizado pela TETRAEDRO, permitindo reduzir drasticamente custos
e manter o sistema sempre actualizado.

Com esta solução, a AdMKT ganhou um departamento informático no seu negócio
que permitiu reduzir custos, nomeadamente com ferramentas de produtividade e
ainda implementar a tecnologia mais adequada à realidade do seu negócio,
enquanto PME.

Tecnologia utilizada
Microsoft Office 2010, suporte e
manutenção a toda a estrutura
e rede informática.
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